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Hulppeat kaksipäiväiset SATHY Kisapäivät järjestetään
Lemmikki 2006 tapahtuman yhteydessä lokakuussa, 21.-
22.10.2006 Vantaan Myyrmäkihallissa. Kyseessä on siis
sisähallikisat, joten säästä huolimatta kisat on hyvät.
SATHY Kisapäivillä järjestetään virallinen kilpailu palkintoi-
neen ja rankingpisteineen Taakanvedossa™ ja
Tuholaistorjunnassa™.
Kisaohjelma jakautuu kahdelle päivälle, lauantaille ja
sunnuntaille. SATHY Kisapäiville kannattaa osallistua ihan
todella kilpailumielessä, sillä ison yleisön, sisätilan ja ison
hallin lisäksi luvassa on upeat palkinnot ja paljon mainetta
ja kunniaa. Sponsoreina Royal Canin sekä Koiratuote.
Itse kisoihin kannattaa osallistua ennakkoon, sillä ohjelma
rakentuu hyvin pitkälle ennakko-osallistumisten myötä.
Ota yhteyttä sähköpostitse info@sathy.fi

SATHY ry.:n
oma osasto

SATHY Kisapäivien ajan, koko lauantain ja sunnuntain
ajan, SATHY ry.:llä on oma osastonsa Myyrmäkihallissa.
Osasto on todella iso, jotta paikalle mahtuu monta isoa
koiran jöllikkää omiin häkkeihinsä. Mikäli Sinulla on mie-
lenkiintoa ja mahdollisuus tulla paikan päälle joko lauantaina
tai sunnuntaina oman SATHY-koirasi kanssa, saat vapaa-
lipun koko tapahtumaan ja mahdollisuuden esitellä omaa
rotuasi asiasta kiinnostuneelle yleisölle. Ota siis yhteyttä
SATHY ry.:hyn nyt heti ja kerromme Sinulle lisää ohjelmasta
ym. Sen verran kerrottakoon jo nyt, että ohjelmassa on
kaikkien SATHY-rotujen esittelyä koko yleisölle, joka
luultavasti on vähintäänkin tuhatpäinen, viralliset kisailut
SATHY-lajeissa, jutustelua ihmisten kanssa omista roduis-
tamme SATHY ry.:n omalla osastolla, ja muuta kivaa
koiramaista meininkiä.

Osallistuminen

SATHY Kisapäiville voi osallistua rekisteröidyn SATHY-
koiran kanssa. Kisoihin osallistuvan koiran omistajan tulee
tapahtuman sisäänpääsyn kohdalla esittää SATHY ry.:n
toimihenkilölle koiran rekisteripaperit tai SATHY Easy
Entry Card. Lisäksi tulee esittää koiran rokotustodistus
ja koiran rokotusten tulee olla voimassa. Lisäksi olisi hyvä
madottaa koira noin 1-2 viikkoa ennen kisoja.
Jos rekisteripaperit tai rokotustodistus uupuu, ei koiran
kanssa saa osallistua kisoihin. Itse Lemmikki-tapahtumaan
voi tottakai osallistua koiran kanssa tai ilman koiraa, oli
koiralla rekisteripaperit tai ei.

Kisapäivien ohjelma

Lemmikki 2006 tapahtuman yhteydessä SATHY ry. esit-
telee edustamiaan koirarotuja omalla osastollaan. Lisäksi
SATHY ry. esittelee yhdistyksen toimintaa ja edustamiaan
koirarotuja isolla näytöskentällä seuraavasti:
• lauantai 21.10.2006 klo 10.30 - 11.00 SATHY ry.
yhdistyksen sekä koirarotujen esittely
• sunnuntai 22.10.2006 klo 10.30 - 11.00 SATHY ry.
yhdistyksen sekä koirarotujen esittely.

Osastollamme on esillä kaikki SATHY-rodut sekä asiantun-
tijoita vastaamassa kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Isolla näytöskentällä SATHY ry. järjestää oman yhdistyk-
sensä koirille SATHY Kisapäivät. SATHY Kisapäivillä
järjestetään virallinen Suomen Mestaruus kilpailu palkin-
toineen ja rankingpisteineen Taakanvedossa™ ja
Tuholaistorjunnassa™.
Suomen Mestaruuskisat käydään seuraavasti:
• lauantai 21.10.2006 klo 14.00 - 15.00 Suomen
Mestaruuskisat Taakanvedossa™ pienillä koirilla sekä
Suomen Mestaruuskisat Tuholaistorjunnassa™
• sunnuntai 22.10.2006 klo 14.00 - 15.00 Suomen
Mestaruuskisat Taakanvedossa™ isoilla koirilla.
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Tule mukaan! Osallistu! Älä jää kotiin häpeämään!

Kuka on Suomen paras? Tule kokeilemaan työkoirasi kisakyvyt ja osallistu!

SATHY Kisapäivät
Nyt ratkotaan

Suomen Mestaruus!

3

Aika: Lauantaina 21.10 ja sunnuntaina 22.10.

Paikka: Vantaan Myyrmäkihalli, Raappavuo-
rentie 8-10, Vantaa

Mitä: Lemmikkimessut ja SATHY ry. kisapäivät.

Huom! Ota mukaan SATHY-rotuinen koirasi
ja koko perhe, tekemistä ja katsomista riittää
taatusti kaikille!

Paikalla runsaasti messutarjouksia!

Lisätietoja Internetistä:
www.sathy.fi ja
www.lemmikkimessut.com

SATHY Kisapäivät 2006

Tule
kisapäiville!
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SATHY ry.

SATHY eli Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastajayhdistys ry. ajaa niiden
koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena
ovat puhdasrotuiset ja rekisteröidyt
• amerikanbulldoggit
• amerikankääpiöterrierit
• amerikanpitbullterrierit
• vanhaenglanninbulldoggit
• amerikankarvatonterrierit
• patterdalenterrierit
ja monet muut työkoirarodut.

Yhdistyksestämme saa paljon hyvää tietoa myös
monista muista ei-FCI-koiraroduista.

SATHY ry.:n jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla omat
yhteystiedot tai Internet-sivuilta www.sathy.fi
Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, erillistä
liittymismaksua ei ole.
SATHY yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua.
Ainoa mitä tarvitaan on aktiivisuus - kanna kortesi
kekoon. Tekemistä riittää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yhteyksien ylläpitämisessä
- ota epäröimättä yhteyttä.

SATHY jäsen, oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu siltä,
että postisi tulee väärään osoitteeseen, niin ilmoita
meille uusi osoitteesi.

Jos on kivaa tai vähemmän kivaa kerrottavaa niin
siitä kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen
jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia omista
lemmikeistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri
samat asiat.

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY ry.:n puhelinvastaaja ja faksi
(09) 2247 317

Sähköposti info@sathy.fi

SATHY ry.:n kotisivut: www.sathy.fi

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

SATHY-koirarodut

Voit aina kysyä info@sathy.fi tai suoraan ko. rodusta
tietäviltä asiantuntijoilta:

Amerikanbulldoggi-asiantuntija
Jukka Autio
jukka@snowwhitekennel.com
p. 040 506 6184

Amerikankarvatonterrieri-asiantuntija
Sari Uusitalo
sari_uusitalo@kolumbus.fi
p. 040 848 5678
 

Amerikankääpiöterrieri-asiantuntija
Emma Mussalo
emma.mussalo@gmail.com
p. 040 583 7371

Amerikanpitbullterrieri-asiantuntija
Irmeli Harlin
harlin@mappi.helsinki.fi

Vanhaenglanninbulldoggi-asiantuntija
Janne Karvonen
janne.karvonen@saunalahti.fi
p. 0440 706 097

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

SATHY Uutiset -lehti

Materiaalia SATHY Uutiset lehteen ja SATHY ry.:n
kotisivuille voit lähettää s-postitse  tai postitse:

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY Uutiset graafinen suunnittelu, toimittaja
Tapani Utriainen
info@sathy.fi
p. (09) 878 2006

SATHY Uutiset mediamyynti
Markku Laihinen / Motodos Oy
ich@luukku.com
p. 0400 521 170

SATHY ry. yhteyshenkilöitä

Puheenjohtaja
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p. 050 500 4422

Terapiakoiravastaava ja varapuheenjohtaja
Jonna Dunkel
jtm@nic.fi
p. 045 630 4345

Sponsorivastaava
Eira Sukki
esukki@welho.com

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

Sihteeri
Paul Dunkel
pdunkel@nic.fi
p. 045 636 0596

Jäsenrekisteri, jäsenasiat
Matti Koponen
matti.koponen1@luukku.com tai info@sathy.fi

Ulkomaan kirjeenvaihto ja PR
Foreign correspondence
Antonio Martinez
antoniomartinez77@gmail.com

Taakanveto™ asiantuntija
Petri Helevirta
helepete@netti.fi
p. 050 520 5556
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Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset lehti numero
4/2006. Olet saanut tämän lehden olemalla SATHY
ry.:n jäsen.

Alkanut syksy on ollut SATHY-koirille omistajineen
erittäin jännittävä ja hyvin antoisa. Kirsikkana
kermavaahdon päällä tietenkin SATHY Expo, työkoirien
messevä suurtapahtuma, jota vietettiin syyskuun
puolessavälissä. Tähän lehteen on kasattu mittava
nippu kivoja artikkeleita SATHY Exposta, mikä
järjestäjien, mikä osallistujien, mikä koirien
näkökulmasta. Lisäksi tässä lehdessä tietenkin
viralliset tulokset itse kisoista ja hieno kuvareportaasi.
Lisää kuvia löytyy osoitteesta www.sathy.fi

Pohjoismaiden Mestaruuskisojen jälkeen
hengähdämme hetken ja pian edessä onkin jo
seuraavat mittelöt, SATHY Kisapäivät, joilla ratkotaan
Suomen Mestaruus muutamissa upeissa SATHY
lajeissa. SATHY Kisapäivät järjestetään Lemmikki
2006 -messuilla. Muista osallistua koirasi kanssa
tähän hulppeaan tapahtumaan, yhdistyksen osastolle
sekä tietenkin kisailemaan. Ota yhteyttä nyt heti
info@sathy.fi mikäli olet kiinnostunut SATHY
Kisapäivistä.

Ennen SM-kisoja on vielä hieman aikaa treenata
omaa koiraa kisakuntoon, SATHY treenejä pidetään
useita kertoja joka viikko, katso treeniaikataulut ja
tarkemmat tiedot Internet-osoitteesta
http://treenit.sathy.fi/

Suomen amerikanbulldoggi-rintamalla puhaltavat nyt
uudet, positiiviset tuulet. Kaikki amerikanbulldoggeista
kiinnostuneet ja amerikanbulldoggeja harrastavat
ihmiset tulevat varmasti olemaan mielissään, sillä
SATHY ry. ja NKC American Bulldogs Finland ovat
solmineet yhteistyösopimuksen. Tämä tarkoittaa
paljon kaikkea kivaa amerikanbulldoggeille ja ab-
harrastajille kautta koko Euroopan! Muutamia
mielenkiintoisia artikkeleita yhteistyöhön liittyen löytyy
jo tästä lehdestä ja lisää on tulossa seuraaviin lehtiin
sekä www.sathy.fi Internet-sivuille. Osallistu! Ole
mukana!

Suomen taakanveto™-rintamalla puhaltaa myös
uudet, positiiviset tuulet. SATHY ry. ja International
Weight Pulling Association eli IWPA ovat sopineet
yhteistyösopimuksen. SATHY ry.:n kisat tulevat
jatkossa olemaan IWPA:n hyväksymiä ja taakanvedon
tulokset näin kansainvälisiä. Tästä asiasta lisää infoa
tässä lehdessä sekä www.sathy.fi Internet-sivuilla.
Taakanveto, tuo mukava työkoirien oma harrrastus,
vaatii omistajaltaan hieman paneutumista,  mutta
on erittäin mielenkiintoinen ja hauska harrastus sekä
koiralle että omistajalle. Tule mukaan vetämään
taakkaa!

Muista tulla mukaan tapahtumiin, lähetä materiaalia
lehteen, ole aktiivinen! Näin jatkamme SATHY
yhdistyksen olemista meille kaikille hyödyllinen ja
hauska!

Kisarikasta syksyä,
hyvä SATHY ry.:n jäsen!

Internet-osoitteessa www.sathy.fi/keskustelu
tai keskustelu.sathy.fi on avattu uusi SATHY
foorumi ja keskustelupalsta. SATHY keskuste-
lupalstalla on infoa ja keskustelua kaikista
SATHY-rotuisista koirista, yleistä koira-asiaa ja
paljon muuta.

Keskusteluun liittyminen ei vaadi rekisteröi-
tymistä ja foorumia ja keskustelua voi seurata
kuka tahansa. Mukavia ja kiinnostavia sekä
hyödyllisiä keskusteluja on jo käyty ja tullaan
varmasti käymään jatkossakin, tiedossa siis
paljon kivaa kaikille SATHY-koirien faneille!
Tule mukaan keskusteluun!

Parasta SATHY Forumissa on, että siellä
tapaa vain mukavia koiraharrastajia! Keskuste-
lua käydään joka päivä tiiviiseen tahtiin, kes-
kustelupalstalla on nähtävissä hienoja kuvia
upeista työkoirista, vinkkejä kaikkeen koiran-
omistamiseen ja paljon, paljon muuta.

Muista myös SATHY:n oma sähköpostilista,
jonka kautta jaetaan tietoa, uutisia, kyselyjä
ym. koira-asiaa.

Jos sinulla on oma sähköpostiosoite niin liity
sähköpostilistalle yhdistyksen kotisivuilta
www.sathy.f i  (kohta sähköposti l ista).

S-postilistalle liittyminen ja poistuminen on
helppoa, nopeaa ja maksutonta.

SATHY Forum!

S-postilista

Äänestä vuoden koira!
Äänestä vuoden 2006 amerikanbulldoggi,

amerikankarvatonterrieri, amerikankääpiöter-
rieri, amerikanpitbullterrieri, patterdalenterrieri
ja vanhaenglanninbulldoggi. Voit äänestää
omaa tai kaverin koiraa mutta jokaisella
SATHY-jäsenellä on vain yksi ääni per koira-
rotu.

Jos et keksi äänestettävää koiraa niin voit
käydä katsomassa ehdokkaita Internetistä,
osoitteesta www.sathy.fi/vuodenkoira.

Samalle sivulle voit myös lisätä oman
koiraehdokkaasi.

Äänestä

Oman äänesi voit antaa kirjeitse tällä li-
pukkeella. Lähetä lipukkeesi SATHY:n osoit-
teeseen, laita kuoreen merkintä “vuoden
koira”.

Voit antaa äänesi myös Internetin kautta,
osoitteessa www.sathy.fi/vuodenkoira.

Osallistu

Jos haluat, että oma tai jokin muu koira
on mukana ehdokkaana niin voit kertoa eh-
d o k k u u d e s t a  o s o i t t e e s s a
www.sathy.fi/vuodenkoira.

Palkinnot

Palkkiona on tietysti mainetta ja lisäksi
vielä jokin mukava yllätys koiralle.
Osallistumis- ja äänestysaikaa on toistaiseksi.
Toimi kuitenkin heti, koska äänet lasketaan
ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

Äänestäjän (sinun) nimi:

Vuoden koira äänesi

AB:

AKAT:

AKT:

APBT:

VEB:

PT:
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SATHY Kisapäivät

Nyt ratkotaan Suomen Mes-
taruus! SATHY Expossa kisailtiin
Pohjoismaiden Mestaruus-
tittelistä, SATHY Kisapäivillä ki-
saillaan Suomen Mestaruus-
tittelistä. Tule mukaan, osallistu
koirasi kanssa hulppeisiin sisä-
hallikisoihin!

Kaksipäiväiset
megakisat

Hulppeat kaksipäiväiset
SATHY Kisapäivät järjestetään
Lemmikki 2006 tapahtuman yh-
teydessä lokakuussa, 21.-
22.10.2006 Vantaan Myyrmäki-
hallissa. SATHY Kisapäivillä jär-
jestetään virallinen kilpailu pal-
kintoineen ja rankingpisteineen
Ta a k a n v e d o s s a ™  j a
Voimavedossa™.

Kisaohjelma jakautuu kahdel-
le päivälle, lauantaille ja sunnun-
taille. SATHY Kisapäiville kan-
nattaa osallistua ihan todella
kilpailumielessä, sillä ison ylei-
sön, sisätilan ja ison hallin lisäksi
luvassa on upeat palkinnot ja
paljon mainetta ja kunniaa.
Sponsoreina Royal Canin sekä
Koiratuote.

Itse kisoihin kannattaa osallis-
tua ennakkoon, sillä ohjelma ra-
kentuu hyvin pitkälle ennakko-
osallistumisten myötä. Ota yh-
tey t tä  sähköpost i tse  in-
fo@sathy.fi

SATHY ry.:n
oma osasto

SATHY Kisapäivien ajan, eli
koko lauantain ja sunnuntain
ajan, SATHY ry.:llä on oma osas-
tonsa Myyrmäkihallissa. Osasto
on todella iso, jotta paikalle mah-
tuu monta isoa koiran jöllikkää
omiin häkkeihinsä. Mikäli Sinulla
on mielenkiintoa ja mahdollisuus
tulla paikan päälle joko lauantai-
na tai sunnuntaina oman

SATHY-koirasi kanssa, saat va-
paalipun koko tapahtumaan ja
mahdollisuuden esitellä omaa
rotuasi asiasta kiinnostuneelle
yleisölle. Ota siis yhteyttä SATHY
ry.:hyn nyt heti ja kerromme Si-
nulle lisää ohjelmasta ym. Sen
verran kerrottakoon jo nyt, että
ohjelmassa on kaikkien SATHY-
rotujen esittelyä koko yleisölle,
joka luultavasti on vähintäänkin
tuhatpäinen, viralliset kisailut
SATHY-lajeissa, jutustelua ihmis-
ten kanssa omista roduistamme
SATHY ry.:n omalla osastolla, ja
muuta kivaa koiramaista meinin-
kiä.

Osallistuminen

SATHY Kisapäiville voi osal-
listua rekisteröidyn SATHY-
koiran kanssa. Kisoihin osallis-
tuvan koiran omistajan tulee ta-
pahtuman sisäänpääsyn kohdal-
la  es i t tää  SATHY ry. :n
toimihenkilölle koiran rekisteripa-
perit. Lisäksi tulee esittää koiran
rokotustodistus ja koiran roko-
tusten tulee olla voimassa. Li-
säksi olisi hyvä madottaa koira
noin 1-2 viikkoa ennen kisoja.

Jos rekisteripaperit tai roko-
tustodistus uupuu, ei koiran
kanssa saa osallistua kisoihin.
Itse Lemmikki-tapahtumaan voi
tottakai osallistua koiran kanssa
tai ilman koiraa, oli koiralla rekis-
teripaperit tai ei.

Taakanveto™ kisaan osallis-
tuvilla koirilla tulee olla taakan-
veto-lisenssi. Jos tätä ei ole,
sellainen tulee vetää ennen ki-
saa. Jos lisenssi puuttuu, ole
täl löin ajoissa paikal la! ! !

SATHY Easy Entry Card

Mikäli et halua syystä tai toi-
sesta tuoda koiran rekisteripape-
reita itse kisapaikalle, on Sinun
mahdollista saada koirallesi täy-
sin maksutta SATHY Easy Entry
Card. Tämä on noin luottokortin

kokoinen, laminoitu kortti, jossa
lukee koiran omistajan nimi, koi-
ran nimi, koiran syntymäaika,
koiran rekisterinumero ja rekis-
teri. Tilaa oma, SATHY ry.:n jä-
senille täysin maksuton SATHY
Easy Entry Card osoitteesta
www.sathy.fi

Kisapäivien ohjelma

Lemmikki 2006 tapahtuman
yhteydessä SATHY ry. esittelee
edustamiaan koirarotuja omalla
osastollaan. Lisäksi SATHY ry.
esittelee yhdistyksen toimintaa
ja edustamiaan koirarotuja isolla
näytöskentällä seuraavasti:

• lauantai 21.10.2006 klo
10.30 - 11.00 SATHY ry. yhdis-
tyksen sekä koirarotujen esittely

• sunnuntai 22.10.2006 klo
10.30 - 11.00 SATHY ry. yhdis-
tyksen sekä koirarotujen esittely.

Osastollamme on esillä kaikki
SATHY-rodut sekä asiantuntijoita
vastaamassa kysymyksiin ja tie-
dusteluihin.

Isolla näytöskentällä SATHY
ry. järjestää oman yhdistyksensä
koirille SATHY Kisapäivät.
SATHY Kisapäivillä järjestetään
virallinen Suomen Mestaruus
kilpailu palkintoineen ja ranking-
pisteineen Taakanvedossa™,
Tuholaistorjunnassa™.

Suomen Mestaruuskisat käy-
dään seuraavasti:

• lauantai 21.10.2006 klo
14.00 - 15.00 Suomen Mesta-
ruuskisat Taakanvedossa™ (pie-
net koirat, alle 10 kg) sekä Suo-
m e n  M e s t a r u u s k i s a t
Tuholaistorjunnassa™

• sunnuntai 22.10.2006 klo
14.00 - 15.00 Suomen Mesta-
ruuskisat Taakanvedossa™ (isot
koirat, yli 10 kg).
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TÄRKEÄÄ!
LUE TÄMÄ!

Isot ja pienet SATHY-tapahtumat on aina järjestetty erityisesti
SATHY-rotuisia koiria varten. Aivan kuten muissa koiratapahtumissa
niin myös SATHY-tapahtumissa kysytään paikalla olevien ja osal-
listuvien koirien omistajilta koiran rekisteröinti ja rokotustodistuksia.
EasyEntry-kortti korvaa koiran rekisteröintitodistukset, kortti mahtuu
lompakkoon ja on sään- ja iskunkestävä.

SATHY EasyEntry-kortin saat maksutta koirallesi täyttämällä
koiran tiedot Internet-osoitteessa http://www.sathy.fi/easyentry

Voit myös lähettää valokopiot koiran rekisterikirjasta ja yhteys-
tietosi postitse SATHY:lle.

EasyEntry-kortti?

La 21.10 ja su 22.10, Vantaalla

SATHY Kisapäivät

Kisapäivillä pääsee tutustumaan oikeisiin SATHY-koiriin lähietäisyydeltä.

Hanki nyt maksuton SATHY EasyEntry kortti!

Tervetuloa! Kisapäivillä tavataan!

Tule tutustumaan SATHY-rotuisiin koiriin ja yhdistyksen toimintaan.



Taakanveto™ on SATHY ry.:n
ikioma koiraurheilulaji yhdistyk-
sen edustamille amerikkalaispe-
räisille työkoiraroduille.

Vaikka taakanveto äkkiseltään
tuntuu pelkältä voimalajilta huo-
maa lajia harrastava hyvin no-
peasti, että taakanveto vaati
omistajaltaan säntillisyyttä jak-
saa harjotella ja osallistua. Pelk-
kä voima ei siis riitä.

Suomalaisen taakanvedon
historiaa

SATHY Expo 1999 tilaisuu-
dessa järjestettiin taakanveto-
näytös, johon osallistui muutama
amerikanbulldoggi ja muutama
amerikanpitbullterrieri. Vuotta
myöhemmin, 2000, järjestettiin
ensimmäinen Suomen mesta-
ruuskilpailu koirien taakanvedos-

sa. Vuonna 2001 järjestettiin jo
erittäin kovatasoiset taakanve-
don Suomen mestaruuskisat.
Vuonna 2002 SATHY ry. järjesti
ensimmäiset Pohjoismaiden
Mestaruuskisat taakanvedossa.
Vuosina 2003, 2004, 2005, 2006
ja jatkossakin SATHY ry. järjes-
tää viralliset Pohjoismaiden Mes-
taruuskisat taakanvedossa™.

Kiskokärryt
vuonna 2002

Vuoden 2002 alussa siirryttiin
suomalaisessa taakanvedossa
kokonaan uuteen aikakauteen.
Suomalaisten taakanvetokoirien
tekniikka oli jo niin hyvä, että
virallisissa taakanvetokisoissa
siirryttiin kokonaan käyttämään
kiskoilla kulkevia taakanvetokär-
ryjä. Kiskojen etu on kaikille kil-
pailijoille samat olosuhteet. Kis-
kokärryjen myötä otett i in
käyttöön pakollinen taakanveto-
lisenssi, jolla nopeutetaan kisa-

järjestelyjä ja taataan koirien
turvallinen veto. Taakanvetoli-
senssi on maksuton ja sen saa
SATHY treeneissä sekä tapah-
tumissa, ennen itse kisaa. Taa-
kanvetolisenssit myöntää tällä
hetkellä SATHY ry.:n taakanve-
toasiantuntija, Petri Helevirta.

Taakanvetokoulutus

SATHY Expo  2005  -
tapahtuman jälkeen käynnistet-
tiin laajempi taakanvetokoulutus.
Taakanvetotapahtumia vetävät
tällä hetkellä kuusi erillistä taa-
kanvetoporukkaa ympäri Suo-
mea. Katso tarkka tapahtuma-
kalenteri Internet-osoitteesta
www.sathy.fi, josta näkee missä
on seuraava tapahtuma ja mihin
voi osallistua oman SATHY-
rotuisen koiransa kanssa.

Useasti pidetyt (tänä vuonna
jo yli 100 treenitapahtumaa!) ja
pienen porukan tehotreenit ovat-
kin tuottaneet mahtavasti tulosta.

Expo 2006 -tapahtumassa näh-
tiin jotakin aivan uutta, kaikki
osallistuvat koirat vetivät taakkaa
tyylillä ja voimalla.

Taakanvedossa
koirilla on kivaa!

SATHY ry. on konsultoinut
taakanvedosta eläinlääkäreiden
kanssa ja kaikki ovat todenneet
taakanvedon turvalliseksi.

Koiraa ei pysty sääntöjen mu-
kaan kilpailtaessa ja lisenssi-
järjestelyn vuoksi mitenkään pa-
kottamaan vetäämään yhtään
sen enempää kuin mitä se itse
haluaa – tämä onkin monen vä-
kivahvaksi luullun koiran omis-
tajan pettymys. Tärkeintä on,
että koirilla ja omistajilla on kivaa,
ei hampaat irvessä voitto.

Tervetuloa mukaan mukavan
harrastuksen pariin!
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Pitkään leivottu ja puskettu
asia on vihdoin saatu päätök-
seen ja virallinen tieto tuli syys-
kuun 2006 puolessavälissä
IWPA:n puheenjohtajalta:

IWPA (International Weight
Pulling Association) ja SATHY
ry. ovat yhteistyössä! Tämä tar-
koittaa sitä että tästä lähtien kaik-
ki SATHY kisat tulevat olemaan
IWPA:n suojelemia ja alaisia ja
virallisia ja kansainvälisiä. Tästä
on hyvä jatkaa eteenpäin
SATHY ry.:n ja IWPA:n viitoitta-
malla tiellä.

Kansainväliset kisat
ja tulokset

Tarkoitus on, että jatkossa
IWPA ja SATHY kisojen tulokset
ovat nähtävissä samassa pai-
kassa ja kaikki esim. Suomessa
SATHY-kisoissa vedettävät tu-
lokset ovat nähtävillä virallisesti
myös IWPA:n listoilla. SATHY
ry.:n kisoihin taakanvetoon osal-
listuva koira saa siis kansainvä-
lisiä IWPA taakanveto-pisteitä.
SATHY ry.:n ja IWPA:n yhteistyö
käynnistyy virallisesti 16.9.2006
S AT H Y  E x p o  2 0 0 6  -
tapahtumasta. Itse asiassa
SATHY ry. on ensimmäinen Eu-
roopassa oleva työkoirayhdistys,
joka näin tekee IWPA:n kanssa.

SATHY ry.:n taakanveto™
isoissa mitoissa

Syy IWPA-yhteistyölle on se,
että SATHY:n Suomessa 1990-
luvulla lanseeraamaa taakanve-
to on kasvanut jo sen verran
isoihin mittoihin, että on järkevää
yhdistää taakanvetovoimavarat.

SATHY ry.:n taakanvetota-
pahtumia vuosittain:

- yli sata treenitapahtumaa
vuodessa, ympäri Suomen

- useita virallisia kilpailuja
- viralliset Suomen mesta-

ruuskisat (tänä vuonna loka-
kuussa)

- viralliset Pohjoismaiden
mestaruuskisat.

IWPA:n etu on saada euroop-
palainen kumppani, jolla on ollut
pitkäjänteisyyttä harrastaa ja
tehdä työtä taakanvetoharras-
tuksen edistämiseksi, nyt jo 10
vuotta.

Taakanveto™
säännöt

SATHY ry. on pitänyt omat
taakanvetosääntönsä johdon-
mukaisesti samoina koko 10
vuoden ajan. Ainoa sääntömuu-
tos SATHY Expossa ja tulevissa
tapahtumissa on vetoajan piden-
täminen 60 sekunnista 90 se-
kuntiin.

SATHY ry. ja IWPA tekevät
yhteistyötä ja IWPA on täysin
tietoinen ja hyväksyy sen, että
SATHY ry. on rekisteröityjen,
amerikkalaisperäisten työkoira-
rotujen oma järjestö Suomessa
ja Skandinaviassa.

Mitään radikaaleja muutoksia
ei SATHY ry.:n taakanveto™
sääntöihin ole tulossa, tämä asia
on käyty kesän ja syksyn aikana
läpi, IWPA:n ja SATHY:n välillä.

Suuremmat muutokset ovat
tulleet tuloslaskentaan ja paino-
luokkajakoon. Nyt tulos laske-
taan taakan paino / koiran paino
suhteesta. Nämä sääntömuutok-
set tehtiin yhteistyössä IWPA:n
kanssa.

IWPA:n sääntöihin siirrytään
sopimuksen mukaan pikku hil-
jaa, mitään suurempia muutok-
sia ei kuitenkaan ole tulossa.

Samalla rakennetaan meka-
nismi, jolla eri mantereilla saadut
tulokset voidaan pisteyttää yh-
denmukaisesti.

Entistä virallisemmat
SATHY-kisat

Taakanvetoharrastukseen ja
-kilpailuihin IWPA-yhteistyö vai-
kuttaa lähinnä niin, että SATHY-
kisoista tulee entistä virallisem-
pia. Taakanvetoharrastajan kan-
nalta harrastus säilyy edelleen
yhtä haastavana ja kannustava-
na.

Kiitos SATHY:n puuhanaisille
ja -miehille, jotka ovat leiponeet
IWPA-asiaa jo jonkin aikaa ja
pitäneet visiot kirkkaina.

Raimo Kallio
Puheenjohtaja, SATHY ry.

SATHY ry. ja IWPA
yhteistyöhön

Parahin SATHY,

olemme ilahtuneita yhdistyk-
senne pitkäjänteisestä toiminnas-
ta taakanvetourheilun parissa.
IWPA aloittaa ensi vuonna 23:nen
taakanvetokautensa Yhdysval-
loissa ja Kanadassa. Moni yhdis-
tys on säännöissään siirtynyt ajan
myötä taakanvetokisoissaan mei-
dän sääntöjemme kaltaisiksi.

Odotamme innolla, että taa-
kanvedon tulokset voidaan ver-
tai l la ja yhdistää SATHY-
tapahtumien tulosten kanssa.
Taakanveto on hyvä tapa noudat-
taa työkoiraperinteitä ja lisäksi
koko perheen harrastus.

Onnittelemme myös SATHY-
yhdistystä taakanvetomenestyk-
sestä ja erityisesti myös terapia-
koiratoiminnasta. Toivotamme
myös menestystä tämän vuoden
SATHY Expo -tapahtumaan.

Olisi mukava jos voisitte välit-
tää nämä uutiset ja terveiset yh-
distyksen jäsenille ja Pohjoismai-
den mestaruuskisojen osallistujille
ja järjestäjille.

Parhain terveisin
Robbie Reed
IWPA puheenjohtaja.

IWPA:n terveiset
SATHY-jäsenille

Tietoa taakanvedosta

Mikä ihmeen IWPA?
International Weight Pull Association (IWPA)
on yksi pisimpään toiminut taakanvetoa edis-
tävä yhdistys Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
IWPA:n tärkeimpiä tavoitteita on ylläpitää työ-
koirille sopivaa toimintaa taakanvedon muo-
dossa.
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Aivan järkyttävän ja hervotto-
man upea SATHY Expo 2006
työkoirien suurtapahtuma jär-
jestettiin nyt jo yhdeksättä ker-
taa. SATHY Expossa kisailtiin
syyskuussa, 16.9.2006,
Helsingin Purina Areenalla.
Upeissa puitteissa kokoontui
jälleen Skandinavian työkoiri-
en kerma ja kehuja SATHY
Expo tapahtumasta on kuultu
ympäri Suomen ja ulkomaita-
kin myöden erittäin runsaasti.

Upea SATHY Expo
2006

SATHY Expo 2006 työkoirien
suurtapahtumassa nähtiin osal-
listujia, yleisöä, kisaajia ja avus-
tajia yhteensä noin 330 ihmisen
verran. Määrä on hieman pie-
nempi kuin edellisenä vuonna,
tämä johtuu kahdesta seikasta.
Ensinnäkin siitä, että yleisöä ei
paikalle kovinkaan houkuteltu.
Toisekseen siitä, että SATHY
tapahtumaan sai tulla vain ja
ainostaan rekisteröidyn SATHY-
koiran kanssa tai ilman koiraa.
SATHY Expo erottelikin näin jy-
vät akanoista, aivan kuten jä-
senet ovat pitkin vuotta pyytä-
neet. SATHY ry. on omien
jäseniensä asiaa ajava sekä
Suomessa ja Euroopassa harvi-
na is ten ,  rek is te rö i t y jen ,
amerikkalaisperäisten työkoirien
asiaa ajava yhdistys, joten jäse-
nien ääntä tottakai tässä asiassa
kuunnellaan. SATHY Expoon ja
kaikkiin muihin SATHY tapahtu-
miin saa tästä eteenpäin tulla ja
osallistua ainoastaan koiralla
jolla on joko rekisteripaperit tai
SATHY Easy Entry kortti muka-
na sekä rokotustodistus muka-
na. Lisäksi jos koira osallistuu
taakanvetoon™, on koiralla ol-
tava uusi, voimassa oleva taa-
kanvetolisenssi, jonka voi myön-
tää ainostaan SATHY ry.:n
toimihenkilöt. SATHY Expossa
oli paikalla todella runsaasti erit-
täin upeita työkoiria ja kisasuo-
ritukset ja tulokset olivat aivan
hämmästyttävän ammattimaisen
upeita.

Koirat

Amerikankääpiöterriereitä oli
paikalla todella tuhti nippu, pieniä
valkoisia viipottajia tuntui paikalle
kertyneen reilut 30.

Amerikanbulldoggeja paikalla
oli runsaasti, reilut 20 kpl ja osa
näistä koirista otti osaa myös
kisoihin.

Amerikanpitbullterriereitä oli
paikalla alle 10, hienoja koiria
jokaikinen. Vanhaenglanninbull-
doggeja oli paikalla reilut 20 kpl,
näistä vain osa otti osaa kisoihin,
mutta hyvin sujui VEB-koirilta
mm. koirien korkeushyppy!

Suomen  ensimmäinen, aito,
rekisteröity patterdalenterrierikin
oli paikalla ja karvaturri keräsikin
osakseen erittäin suurta huomio-
ta.

Amerikankarvatonterrierit ei-
vät Expoon syystä tai toisesta
päässeet, vaikka nakukoirien
perään yleisö paljon kyselikin.
Kaiken kaikkiaan paikalla oli siis
noin satakunta koiraa, oikein
upea määrä näitä harvinaisia
koiria.

Pohjoismaiden
mestaruuskisat

Kisoihin osallistui hyvä määrä
koiria, mutta enemmäkin osallis-
tujia olisi yleisön joukosta voinut
kisoihin ottaa osaa. Moni koira
oli tullut omistajansa paikan pääl-
le vain tarkkailemaan juttuja,
vaikka SATHY Expo on nimen-
omaan koirille ja koiranomistajille
tarkoitettu tapahtuma. Rohkeasti
vaan mukaan osallistumaan!

Palkinnot

Kisapalkinnot SATHY Expos-
sa olivat aivan omaa luokkaan-
sa. Suuri kiitos sponsoreillemme
Royal Canin ja Purinalle. Pelkäs-
tään pokaalit olivat hienommat
ja suuremmat kuin koskaan.

Näiden lisäksi yhdistyksemme
sponsorivastaava, Eira Sukki,
oli saanut kerättyä valtavan mää-
rän muita sponsoreita ja heidän
lahjoittamia palkintoja.

Arpajaispalkinnot olivat myös
todella hienoja, patakintaista sei-
näkelloihin ja juustoseteistä kos-
metiikkaan ja koiranruokaan. Iso
kiitos Super-Eiralle ja sponsoreil-
le.

Tuholaistorjunta™

SATHY Expon aloitti pienten
koirien tuholaistorjunta™.  Pienet
koirat oli jaettu nyt ensimmäistä
kertaa kahteen luokkaan, ensin
yleinen luokka, sitten Pro-luokka.
Pro-luokassa jaettiin Pohjoismai-
den mestaruus ja Pro-luokkaan
pääsee voittamalla Pohjoismai-
den mestaruuden sekä tapahtu-
mapäivän yleisen luokan par-
haat koirat. Näin tarjoamme
kaikille koirille mahdollisuuden
sekä osallistua että pärjätä ki-
soissa.

Yleisen luokan osallistuja-
määrä oli todella iso, koiria oli
kisaringissä runsaasti. Osa koi-
rista selvästi jännitti kisatilannet-
ta, vaikka kotona hiiriä kovaa
jahdattaisiinkin. Kisavarmuutta
saa iän ja kokemuksen myötä
lisää, eli ensi kerralla uudelleen
kisaamaan! Pro-luokan taso oli
todella kova ja kisa oli äärimmäi-
sen tiukka. Kisasäännöistä hie-
man poikettiin mutta kisa saatiin
kuitenkin käytyä. Todella kovia
koiria alkaa tähänkin lajiin Suo-
mesta jo löytyä ja varsin hyvin
huomattiin, ketä koiria oli tree-
nattu ja ketkä olivat paikkansa
Pro-luokassa ansainneet. Tiukka
kisa, kaiken kaikkiaan!

Voimaveto™

Vuosien myötä SATHY ry.:n
työkoiralaji voimaveto™ on saa-
nut itselleen aivan oman harras-
tajajoukon sekä vankkumattomia
kannattajia. Tässäkin lajissa
nähtiin, että ne koirat jotka olivat
treenanneet, pärjäsivät kisoissa.
Kisatulokset olivat kovia ja voi-
maveto-kisa oli todella jännittävä
ja ammattimainen. Pienten koi-
rien kohdalla ei kummempia ve-
toja nähty, mutta isot koirat veti-
vät senkin edestä! Hurja kisa
päätyi lopulta siihen, että Poh-
joismaiden mestaruus meni an-
saitusti parhaalle vetäjälle.

Koirien
korkeushyppy

Uusin työkoiralaji SATHY-
kisalajien joukossa on koirien
korkeushyppy. Äärimmäisen jän-
nittävä kisa käytiin nyt ensim-
mäistä kertaa niin, että voittona
häämötti Pohjoismaiden mesta-
ruus. Kisapaikalle oli rakennettu
hieno, useiden ammattilaisten
ohjeiden pohjalta rakennettu pui-
nen korkeushyppyeste. Kisaaji-
na oli sekä pieniä koiria että isoja
koiria ja paras koira oli se, joka
hyppäsi eniten korkeutta omaan
säkäkorkeuteensa nähden.
Pienten koirien hypyt olivat to-
della hienoja, mutta eivät aivan
yltäneet isojen koirien tasolle,
joten voitot menivät tällä kertaa
isompikokoisten SATHY-koirien
suihin. Ensi kerralla pienet koirat
saattavat kuitenkin näyttää mistä
se pikku koira hyppää ja kisan
ollessa näin reilu, on aivan sel-
vää että voitto saattaa napsah-
taa vaikka amerikankääpiöter-
rierille!

Koirapussijuoksu

Hurja, hauska ja nopeatem-
poinen koirapussijuoksukisa on
käyty jo vuosien ajan lähes kai-
kissa SATHY-tapahtumissa ja
näin oli myös SATHY Expossa.
Mukana kisassa oli pienten ja
isojen koirien edustajia ja tässä-
kään lajissa ei ilman treeniä pär-
jää! Voittaja kahmaisi koiralleen
ruokaa lähes vuoden tarpeiksi!
Kiivastempoinen koirapussijuok-
su on eritoten yleisön suosikki.

Nopeusjuoksu

Pienten koirien nopeusjuok-
sussa otetaan mittaa siitä, kuka
nopeiten suorittaa kyseisen ki-
san matkan. Pienet koirat ovat
usein todella nopeita ja näin oli
myös SATHY Expossa. Pienet
koirat suhahtivat silmien edestä
kuin salamat ikään ja aivan mah-
tavia kisatuloksia saatiin useam-
malle koiralle. Tänä vuonna ki-
san voiton ja Pohjoismaiden
mestaruuden itselleen nappasi
nopea tyttö-AKT, erittäin nopea
ja reipas pieni koira!

Taakanveto™

SATHY ry. :n super laj i ,
taakanveto™ keräsi odotetusti
paikalle kisaajia ja yleisöä ulko-
maita myöden. SATHY ry.:n
Suomeen tuoma ja nykyiseen
muotoonsa Suomessa kehittä-
mä väkivahvojen koirien oma laji
on upea, kovaa treeniä vaativa
tekniikkalaji, jossa koiran voima
ei aina ratkaise kisatuloksia.

Suomessa olevien koirien ke-
hittyminen taakanvedossa on
ollut huimaa, kun vertailee tulok-
sia 1990-luvun puoleen väliin.
SATHY Expossa vedetyt tulok-
set eivät jää hopealle kansain-
välisessäkään vertailussa, joten
todella upeita kisatuloksia nähtiin
ja henkeä haukottiin!

Tässä SATHY Expossa kaikki
vanhat taakanveto-lisenssit oli
painettu unholaan ja käyttöön
otettiin uusi, virallinen taakanve-
to-lisenssi. Olipa koira aikaisem-

min kisan-
nut tai ei,
u u s i  l i -
senssi oli
vedettävä.
Taakanve-
t o -

lisenssivedot järjesti erittäin
ammattimaisella otteella SATHY
ry.:n taakanveto™-vastaava,
Petri Helevirta.

Itse taakanveto-kisassa pie-
net koirat vetivät aivan järkyttä-
vän upeita tuloksia ja kertoimet
olivat sitä luokkaa, että huh huh.
Kovia voimia käytettiin ja jälleen
tässäkin lajissa näkyi selvästi
kovien treenien tulokset. Kärrynä
oli kumipyöräkärry, alustana van-
eri sekä matto, josta sai hyvän
kitkan tassujen alle. Uusia koiria
oli myös mukana kisaamassa,
mikä on aina erittäin hieno juttu.
Pienten koirien Pohjoismaiden
Mestaruuden vei koira joka on
samaisen tittelin itselleen vetäis-
syt  myös vuonna 2004.

Isot koirat olivat todella am-
mattimaista tasoa vedoissaan
ja kisatuloksia ihmeteltiin sekä
paikan päällä että jälkikäteen.
Ja mikäpäs siinä oli vedellessä,
kun alla oli SATHY ry.:n uudet,
superhienot taakanvetokärryt
(kantama 5 000 kg) ja kiskot,
joilla kärry kulkee herkästi ja
hienosti eteenpäin ilman töyssy-
jä. Kärryt ovat todella ammatti-
maista tasoa ja kärryt ovat tällä
hetkellä Skandinavian parhaim-
mat.

Koirista näki, että kotona on
tehty muutakin kuin katsottu telk-
karia ja syöty sipsejä, nimittäin
koiria oli aivan selvästi treenattu
ja todella paljon. SATHY ry. onkin
tänä vuonna järjestänyt jo yli
sadat treenit ja osallistujia tree-
neissä on ollut todella mukavasti.
Treeneihin voi aina lähteä mu-
kaan, vaikka olisi kuinka aloitte-
lija. Näin pääsee sitten kisaa-
maankin!

Kisatulokset olivatkin sitten
sitä luokkaa, että näitä kehtaa
kyllä sinne rapakon taaksekin,
IWPA:lle lähetellä. Aivan mielet-
tömän upeita koiria ja mielettö-
män upeita vetoja! Tällaista ei
ole Suomessa ennen nähty ja
kiitos SATHYn, tällaista tullaan
kyllä näkemään jatkossakin!

Kiitokset kaikille

Kehuja kisajärjestelyistä on
tullut tuutin täydeltä sekä Suo-
mesta että ulkomailta, joten voi-
daan todeta että tämän vuoden
SATHY Expo oli kaikinpuolin erit-
täin, erittäin onnistunut ja upea
tapahtuma. Iso kiitos kaikille jot-
ka olitte mukana SATHY Expos-
sa, te teitte tästä tapahtumasta
parhaimman koskaan! Iso kiitos
kaikille kisaajille, osanottajille
sekä yleisölle. Erittäin iso kiitos
kaikille avustajille, kisatoimitsi-
joille ja henkilökunnalle. Ja spon-
soreille jättikiitos, teidän ansios-
tanne SATHY Expo palkinnot
ovat paremmat ja upeammat
kuin suuren luokan koiranäytte-
lyissä! Ensi vuonna jälleen ex-
poillaan, kisaillaan, pidetään
hauskaa ja nautitaan koiristam-
me ja hyvästä SATHY-hengestä!

SATHY Expo 2006
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Taas kotiuduttiin tavanomai-
sissa fiiliksissä, väsyneinä mutta
onnellisina. Itse olen lähinnä
fyysisesti väsy, kassi painoi ko-
timatkalla taas niin riivatusti ja
matka bussipysäkille oli pidempi
kuin muistinkaan (ei nyt puhuta
aamullisista kunniakierroksista,
kun eksyimme kävelyteiden la-
byrinttiin, onneksi oli nätti ilma
ja kevyt kävellä vielä siinä vai-
heessa).

Oman koiran lippu liehui kor-
kealla koko ajan. Kotonakin se
vielä auttoi purkamaan kassin,
maisteli tuliaisiaan ja tuntui an-
tavan hyväksyntänsä ostoksille-
ni, ja vetäytyi sitten hyvin ansai-
tulle levolle, joka on jatkunut ihan
näihin hetkiin saakka. Kohta
mennään pissille.

Että oikein oli taas hyvä ja
antoisa tapahtuma, kiitos! Olen
jo ruvennut odottamaan näitä
jokasyksyisiä Expoja kuin pikku-
lapsi joulua, ja aina se vaan on
yhtä kivaa. Nytkin kului aika kuin
siivillä: pari tuntia saapumisem-
me jälkeen katsoin kelloa, ja
totesin, että tunteja olikin vieräh-
tänyt neljä. Sillä lailla!

Voimavedon jostain syystä
missasin, mutta tuholaistorjunta
oli TOSI jännittävää katsottavaa,
ja isojen koirien korkeushyppy
loppuvaiheissaan suorastaan
henkeäsalpaavaa. Käsittämättö-

miä suorituksia. Varsinkin Plexie,
joka omistajineen vain eleettö-
mästi käveli esteelle ja sitten
jotenkin pingahti yli, sen kum-
memmitta seremonioitta kuin
olisi ollut sunnuntaikävelyllä.
Mutta koirallahan onkin reidet
kuin kengurulla, selvästi näkee,
että treenattu on – vaikka kait
siinä vähän perintötekijätkin vai-
kuttavat, kaikkiin rimppakinttuihin
ei tuollaisia kinkkuja saa itkemäl-
läkään, näin se vain on.

Ja taakanveto... huhhuh! Oli
taas ilmassa suuren urheilujuh-
lan tuntua. Harjoittelu näyttää
kantavan kaunista hedelmää.
Kerta kerralta näkee varmempia
vetoja ja suurempia painoja, nä-
mä alkavat olla vertailukelpoisia
tuloksia missä tahansa, kyllä.
Plexie nyt taas veti pisimmän
korren (tai suurimman kuorman,
ehkä kuitenkin, hahaha), mutta
kaikkensa joutui pistämään peliin
sekin. Hetken ajan olin ällikällä
lyöty – mitä, Plexie luovuttaa???
Kunnes tajusin, että se kaiken
aikaa kuunteli isäntänsä antamia
ohjeita ja toimi täsmällisesti nii-
den mukaan. Uskomatonta! Mut-

ta ensi vuonna on meikäläisillä-
kin koirilla taas vuosi lisää har-
joittelua takanaan, että saa näh-
dä miten sitten....

Sanon vielä kerran, että olen
NIIN ylpeä omasta koirastani.
Ehkäpä eivät sen suoritukset
yleisellä mittakaavalla päätä hui-
maa (vielä ainakaan), mutta kun
koira ei IKINÄ eläissään ole edes
nähnyt lankkuestettä, saati hy-
pännyt sellaisen yli, ja idean
tajuttuaan menee yli kumminkin,
enemmän hyvällä tahdolla kuin
taidolla, niin kyllähän siinä mel-
kein tulee tippa silmään. Mutta
just sellainen on meidän koira.
Se yrittää. En tiedä mitä siitä
vähän aktiivisempi omistaja saisi
irti, luultavasti aika paljon, mikä
tietysti on vain spekulaatiota ja
jää ikuisten arvailujen varaan,
ellen nyt satu yllättäen kuole-
maan tai jotain, jolloin omistajan-
vaihdos on väistämätön. Muu-
toinhan ei näillä näkymin ole
mitään mahdoll isuuksia...

Ja miten koirani jaksoikin ter-
vehtiä jokaista koiraa ja ihmistä
ikään, kokoon, sukupuoleen tai
ihonväriin katsomatta yhtä iloi-
sesti ja innokkaasti – itse asiassa
se heilutti hännänpäänsä verille.
Onneksi oli nirhama ihan pieni
vain ja lakkasi pian vuotamasta
– häntähaavat osaavat olla in-
hottavia ja hitaita paranemaan,
kerrotaan, mutta eiköhän tästä

selvitä Terra-polylla ja mahdolli-
sesti laastarilapulla kuitenkin.

Ja mitäs vielä? Tavanomaiset
kehut ja kiitokset kaikille asian-
osaisille, tietenkin – buffettia
unohtamatta, jonne ehkä piak-
koin voin ruveta anomaan kanta-
asiakaskorttia, voinhan? (No joo,
se oli vitsi, tieteskin. Emme minä
ja koira paljon syö, oikeastaan.
Olemme vain vahvaluisia.)

Pittejä oli vähän :o(. Täytyy-
hän niitä muillakin olla kuin meillä
vanhoilla vakionaamoilla – tosin
ei monta, ei monta, näin se vain
taitaa olla. Missäs luurasivat
eräät kisoissa yleensä kunnos-
tautuneet? Tai mitäs se minulle
kuuluu, kunhan ihmettelen.

En tiedä syntyikö mitä trage-
dioita, kun koirien paperit tarkas-
tettiin. Ainakaan suurempaa mel-
lakkaa en havainnut ta i
tunteenpurkauksia, vaikka sivu-
silmällä todistinkin yhden koiran
käännytystä ovelta. Häveliäisyys
esti seuraamasta tapahtumaa
sen tarkemmin, mutta olihan täs-
tä kyllä etukäteen riittävän sel-

västi informoitu, että ei olisi pitä-
nyt tulla yllätyksenä kenellekään.
Ihan tervetullut linja sinänsä,
epäselvyyksille ei enää jää sijaa,
ja kuten sanottu, täysin normaali
ja yleinen käytäntö kaikkien koi-
rayhdistysten tapahtumissa. Agi-
litykerhot ja match-showt  ovat
sitten juttu erikseen, vaikka kyllä
niissäkin rokotustodistukset kat-
sotaan, tämähän on vain ja ai-
noastaan koirien omaksi par-
haaksi.

Nyt sitten levolle. Luultavasti
näen kauniita unia siitä miten
koirani hyppää kaksi metriä, suk-
set  ja lassa, hahahaha.. .

Ai niin, kuvat eivät mainitta-
vammin onnistuneet. Ehkä pari
julkaisukelpoista kuitenkin, rajai-
len niistä tyhjiä reunoja pois ja
katsotaan sitten.

Terveisin I.H. ja koira (ja ihan
spesiaaliterveiset Erkille, josta
olemme aina kovasti tykänneet,
ja josta on kehkeytynyt oikea
taakanvetohirmu :o))

* * *�
�
Mua ei ainakaan haitannu toi

että väkeä ei "paljoa" ollut... Ja.
kisat meni ihan hyvin vaikka huo-
masin kyllä että säännöistä vä-
hän poikettiin mutta enemmän
siitä sit kun tullaan treenaamaan.
Muutenkin järjestelyt oli hyvin
hoidettu, että valittamista ei pa-
hemmin ole.

Paitsi tietysti se että kisoja oli
päällekkäin ja se ei ollut kauhean
hyvä juttu, niin älyttömän paljon
suoraan sanottuna vitutti kun en
nähnyt Danan isoja vetoja.

�
Kyllä mua säväytti taakanveto

(tietysti) vaikka en sitä kokonaan
nähnyt�ja korkeushyppy ja erito-
ten Plexien hypyt, se tuli niin
rennosti yli että voiko sen ren-
nommin enään tullakaan?!? :o)

�

Terveisin K.K.

* * *�
�
Yksi innokas avustaja saapui

noin 10 aikaan aamulla Purina-
areenalle SATHY Expo -
tapahtumaan. Töihin pääsi heti
käsiksi. Laitettiin myyntipöydän
tuotteet ensiksi esille. Laittajina
meitä oli kolme ja ryhmätyö tun-
tui sujuvan mukavasti ja iloisissa
merkeissä.

Seuraavaksi minä (Laila) ja
Mirkku menimme ilmoittautumi-
seen. Siellä Mirkku hoiti isot koi-
rat ja minä taasen pikkukoirat.
Eri lajeissa oltiin milloin kiinnos-
tuneita koirien painosta ja milloin
koirien säkäkorkeus kiinnosti.

Koirilla taisi olla tiedossa, että
mitä päivän aikana tulisi tapah-
tumaan. Koirat olivat niin aktiivi-
sia, että eivät millään pysyneet
vaa'alla paikallaan. Joten joiden-
kin koirien tapauksessa punnittiin
useampaan kertaan, jotta saatiin
se todellinen paino. Yhteistyö
Mirkun kanssa toimi hyvin, vaik-
ka ilmoittautumisessa olikin vä-
lillä vähän hässäkkää.

Tuli siinä yksi hauska tilanne-

kin, kun yhdelle koiranomistajalle
piti englanniksi selittää, että tah-
domme koiran painon ja säkä-
korkeuden. Painon kanssa ei
tullut ongelmia, kun vaan osoitti
vieressä olevaa vaakaa. Ei siinä
sen kummempia tarvinnut. Sitten
tuli säkäkorkeuden mittaaminen,
ja ratkaisu oli, että lähdin mitta-
nauhan kanssa omistajan ja koi-
ran luo. Ei meistä kumpikaan
keksinyt mikä säkäkorkeus on
englanniksi. Hauskaa siinä il-
moittautumisessa oli kyllä olla.

Sitten alkoivatkin jännät pai-
kat. Pääsin ajanottajaksi pienten
koirien tuholaistorjuntaan. Siinä
vasta menoa ja meininkiä riitti.
Itsekin eläydyin niin, että ihan
hiki tuli. Kannustin jokaista koi-
raa. Joillakin koirista oli ihan
selvä peli mitä tehdään, kun taas
jotkut miettivät että mitä tehdä
vai tehdäkö mitään. Toiset taas
kävivät "hiirten" kimppuun niin
innokkaasti, että "hiiret" joutuivat
koville. Taisi yksi "hiiri" mennä
myös vähän palasiksi kovassa
käsittelyssä.

Loppuosa päivästä menikin
hyvin pitkälti kuvatessa, välillä
jopa kahdella kameralla. Jännit-
tävintä oli kuvata palkintojen jako
–tilaisuudessa, siinä kun olikin
jo vähän vaatimuksia kuvien
otossa. Toivottavasti kuvista saa-
tiin jotain irti. Parisen kertaa tuli
toimittua koirien lähettäjänä, kun
kyseessä oli pikku koirien nope-
usjuoksu. Jaa, yksi asia meinasi
unohtua. Olinhan minä myös
pikku koirien korkeushypyssä
kirjurina. Hyvin koirat hyppäsi-
vätkin. Korkein hyppy oli 65 cm,
joka on aika paljon 20 – 30 sent-
tisiltä koirilta.

Oli erittäin hauska päivä!

Terveisin Laila

* * *�

Oli kiva päivä, paljon touhua-
mista ja arvatkaa ketkä meistä
oli UUPUNEITA kotiinpäästyä!
Hurjan mukavaa taas tavata tut-
tuja koiranomistajia koirineen.
Järjestelyt sujuivat hienosti, ai-
noa hieman häiritsevä juttu mitä
mieleen tulee oli että hallista
ilmeisesti kaikui sen verran että
kuulutuksia oli välillä vaikea ym-
märtää. Sattuneista syistä oli
haukuntaakin sen verran välillä
että megafonikin jäi toiseksi :o)
Vanillakaan ei ilmeisesti ole oi-
kein sisäistänyt että Toy fox ter-
rierit eivät hauku! Kiitos kovasti
ja harjoitellaan lisää korkeushyp-
pyä ym.

Barbro ja Vani

SATHY Expo 2006 palautetta



SATHY Uutiset 4/2006 10

SATHY Expo 2006, kuvasatoa

LISÄÄ KUVIAWWW.SATHY.FI

Mukavaa meininkiä täällä Expossa, täällähän tapaa uusia koiria!
Amerikanpitbullterriereitä oli SATHY Expossa paikalla runsaat 10 kpl.

Vanhaenglanninbulldoggeja oli SATHY Expossa paikalla runsain mitoin
ja osa koirista osallistui kisoihin erittäin hyvällä menestyksellä.

Voimaveto™ kisa oli erittäin jännittävä ja koirien vetotyylistä näki selvästi
että vetämistä oli treenattu ihan olan takaa.

Taakanvedon™ taso on Suomessa menossa koko ajan parempaan
suuntaan, kiitos mm. SATHY treenien. Koirat todella osaavat vetää!

Voittoisia amerikanbulldoggeja, joista ainakin toinen tietää, kenelle ne
palkinnot sitten kuuluvat!

Korkeushyppy keräsi todella paljon osallistujia ja kisatulokset olivat
yllättävän hyviä. Koirat pomppivat esteen yli mielellään.

Tuholaistorjunta™ oli ensimmäistä kertaa jaettu kahteen luokkaan, regular
ja pro. Taso oli järkyttävän hyvä ja pienet koirat todella pistivät parastaan.

Mahtavia koiria, mukava kisatunnelma, kannustava yleisö... mitä muuta
sitä voi enää täydelliseltä työkoiratapahtumalta vaatia?
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Näillä voittajilla on hymy herkässä ja mikäpäs siinä, kotiinviemisinä on
maineen ja kunnian lisäksi mahtavat palkinnot!

Monenmoista karvaturria oli vääntäytynyt paikalle moikkaamaan tuttuja
sekä uusia tuttavuuksia. Yhteistä kaikille koirille oli aito työkoiraperimä.

SATHY-tiskillä oli jaossa infoa SATHY ry.:stä, edustamistamme roduista,
sekä myynnissä hienoja tuotteita ihmisille ja koirille.

Tämä vanhaenglanninbulldoggi on tullut Suomeen Ruotsista ja osallistui
nyt ensimmäistä kertaa SATHY tapahtumaan.

Korkeushyppyyn osallistui todella paljon hienoja työkoiria. Tässä
amerikanbulldoggi näyttää mallia, kuinka este ylitetään.

SATHY Expoon kokoontuu perinteisesti suomalainen työkoira-kerma.
Näin tänäkin vuonna, upeita koiria, mukavia ihmisiä, upea tapahtuma.

SATHY Expossa oli edustettuna myös uusin SATHY-rotu, patterdalenterrieri.
Tämä karvaturilas keräsi ansaittua huomiota osakseen.

Uskomattoman upeita työkoirasuorituksia, niitä näkee vain ja ainostaan
SATHY tapahtumissa. Näitä ei todeksi usko, jos ei omin silmin näe!
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BEST IN SHOW: PLEXIE

TAAKANVETO, LIGHT WEIGHT -PAINOLUOKKA
WEIGHT PULLING, LIGHT WEIGHT

Sija Koiran nimi/Dog Koiran paino kg./Dog Weight Aika s./Time Taakka kg./Weight Kerroin/Ratio
1* Pipari 2,5 12,31 83 33,20
2 Bullet 1,7 47,97 55 32,35
3 Dali 2,5 --,- 65 26,00
4 Rocky 3,3 10,47 77 23,30
5 Rambo 5,8 17,87 91 15,70
6 Benjamin 4,8 31,97 65 13,50

*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006

TAAKANVETO, MEDIUM WEIGHT -PAINOLUOKKA
WEIGHT PULLING, MEDIUM WEIGHT

Sija Koiran nimi/Dog Koiran paino kg./Dog Weight Aika s./Time Taakka kg./Weight Kerroin/Ratio
1* Plexie 21,4 19,5 1 020 47,66
2 Erkki 24,8 21,9 540 21,77
3 Whipper 24,5 36,0 500 20,41

*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006

TAAKANVETO, HEAVY WEIGHT -PAINOLUOKKA
WEIGHT PULLING, HEAVY WEIGHT

Sija Koiran nimi/Dog Koiran paino kg./Dog Weight Aika s./Time Taakka kg./Weight Kerroin/Ratio
1* Dana 29,3 9,2 900 30,72
2 Iita 31,4 8,7 700 22,29
3 Pölkky 38,9 8,5 700 17,99
4 Dina 33,8 7,4 420 12,4
5 Rocky 37,2 --,- - -

*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006

KOIRIEN KORKEUSHYPPY
HIGH JUMP

Sija Koiran nimi/Dog Säkä/Dog Height Korkeus/Height Kerroin/Ratio
1* Plexie 54 145 2,69
2 Xena 50 125 2,50
3 Dana 56 135 2,41
4 Dottie 54 125 2,31
5 Blackie 28 65 2,30
6 Benjamin 29 65 2,24
7 Vanilla 25 55 2,20
8 Iita 58 125 2,15�
9 Dali 24 45 1,88
10 Tyyne 52 95 1,83
11 Ilona 43 75 1,74
12 Mirka 26 45 1,73
12 Bono 55 95 1,73
14 Goljat 33,5 55 1,64
15 Leo 55 85 1,55
16 Pontus 70 105 1,50
17 Cassius 25 35 1,40
18 Milli 28 35 1,25
19 Lily 48 55 1,14
20 Rocky 30 25 0,80

*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006

SATHY Expo 2006
Pohjoismaiden Mestaruuskisat
Viralliset kisatulokset
SATHY Expo 2006
Scandinavian Championship
Official Results

Best In Show: amerikanpitbullterrieri Plexie.

Taakanveto, Light
Weight voittaja Pipari.

Taakanveto, Medium
Weight voittaja Plexie.

Taakanveto, Heavy
Weight voittaja Dana.

Korkeushypyn
voittaja Plexie.

Korkeushypyn
toinen Xena.

Korkeushypyn
kolmas Dana.

Yleisö seurasi kisoja suurella mielenkiinnolla.

Hervoton palkintomäärä aiheutti kisailijoissa lievää
hengenahdistusta. Tässä “pelkät” pokaalit...



VOIMAVETO, PIENET
POWER PULL, SMALL DOGS

Sija Koiran nimi/Dog
1* Dali
�
*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006

VOIMAVETO, ISOT
POWER PULL, LARGE DOGS

Sija Koiran nimi/Dog�
1* Pölkky
�
*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006

KOIRAPUSSIJUOKSU
BAG-JUMP-RUN

Sija Koiran nimi/Dog�
1 Xena
2 Tyyne
3 Blackie
4 Whipper�
�

TUHOLAISTORJUNTA
RAT RACING, CHAMPIONSHIP

Sija Koiran nimi/Dog Paino/Weight Aika/Time
1* Rocky 3,3 10,00
2 Pipari 2,5 15,00
3 Blackie 3,7 15,00
4 Dali 2,5 20,00
5 Benjamin 4,8 --,-

*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006

TUHOLAISTORJUNTA, YLEINEN SARJA
RAT RACING, REGULAR

Sija Koiran nimi/Dog Paino/Weight Aika/Time
1 Blackie 3,7 3,18
2 Dali 2,5 9,38
3 Rambo 5,8 15,00

Muut osallistujat, ei virallista kisatulosta:
Siiri, Papu, Bullet, Mirka, Vanilla, Cassius.

PIENTEN KOIRIEN NOPEUSJUOKSU
SPEED RUN FOR SMALL DOGS

Sija Koiran nimi/Dog Aika/Time
1* Siiri 2,12
2 Dali 2,56
3 Rocky 2,59
4 Cassius 2,78
5 Vanilla 3,18
6 Pipari 3,28
7 Goljat 3,44
8 Papu 3,78
9 Mirka 5,68
10 Milli 7,69
11 Bullet 16,25

*Pohjoismaiden mestari 2006 / Scandinavian Champion 2006
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Koiratuote, Textile Outlet, Dogster, Lemmikkijengi,
Murren Murkina, K-Rauta - painot taakanvetoon, Findogs,
Roydon, Dogfani, Merkkikuja, 4Pets, Nahkatavara Stes Oy,
Hessumobiili, Kaunotar ja Kulkuri, Eukanuba, Body Shop,

Aktia, Käherryshuolto, Soul, Elisa, Yves Rocher, Mique,
Che Bella Fashion, Sinun Kaupat, Columbuksen Eläinkauppa

Sponsorit lahjoittivat tänä vuonna koiranruokaa
tuhansia kiloja. Leluja oli jaossa satamäärin,
pokaaleja, diplomeja, nameja, puruluita...

Xena ja handleri, koirapussijuoksun voittamaton parivaljakko.
Näillä palkinnoilla kelpaa kasvattaa voimia taas ensi kisaa
varten!

Korkeushypyn parhaat pienet koirat. Korkealle hyppäävät
pienet terrierit voittivat kotiinviemisinä Royal Canin ruokaa.

Pohjoismaiden nopeimmat pienet terrierit!

Blackie, tuholaistorjunnan yleisen sarjan voittaja ja pienten
koirien korkeushypyn parhaan tuloksen hypännyt. Hieno
työkoira ja reipas terrieri!

SATHY Expo 2006 sponsorit:
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Oltiin tavanomaisella aamu-
lenkillä vanhaenglanninbulldog-
gimme Tanen kanssa metsän
reunassa, kun alettiin ihmettele-
mään voimakasta palaneen ha-
jua. Tähysteltiin siinä aikamme,
että missä palaa. Mutta eihän
ihmissilmällä tuollaista olisi huo-
mannut ja ihan väärään suun-
taakin tähysteltiin.

Tane alkoi sitten käyttäyty-
mään levottamasti ja kiskoi ihan
väkisin omistajansa metsään.

Ja siellähän sen savun nousun
jo huomasikin. Maahan oli pala-
nut joku puoli metriä kertaa met-
rin suuruinen alue varmaan jo-
tain 20 senttiä syvälle. Ja maan
alla tuo palo eteni nopean oloi-
sesti.

Tane huomasi uhkaavan vaa-
ran ja alkoi paimentamaan omis-
tajiaan poispäin varsinaisella
laumanvartijan- ja suojeluskoiran
vaistolla. Vietiin Tane turvaan.
Tai oikeammin Tane paimensi

meidät turvaan ja soitimme pa-
lokunnan paikalle. Ennen palo-
kunnan tuloa alkusammutettiin
aluetta kantamalla vettä, ettei
vaan palo leimahtaisi kunnon
liekkeihin.

Helle aika oli tuolloin pahim-
millaan ja maa täynnä kuivia
lehtiä ja muuta sälää. Paikan
vieressä oli paljon rivitaloja eli
tilanne olisi helposti päässyt
muuttumaan uhkaavaksi .

Kyllä tuo otus sai taas omis-

tajansa niin tyytyväisiksi ja yl-
peiksi, että! Ja paljon haleja ja
herkkuja kiitokseksi.

Terveisin Eeva

Vanhaenglanninbulldoggi Tane,
sankariainesta

SATHY Expo 2006 työkoirien
suurtapahtumassa oli kaiken ki-
sakuumeen lomassa vanhaeng-
lanninbulldoggeilla erittäin jännät
paikat – kuka saa tänä vuonna
himoitun OldeRanchin myöntä-
män Vuoden työkoirapalkinnon?
Viime vuonnahan tämä upea
palkinto ison kiertopalkintopo-
kaa l in  kera  myönnet t i in
OldeRanch’s Bolt koiralle.

OldeRanch perinteisesti pal-
kitsee sen vanhaenglanninbull-

doggi, joka on osoittanut olevan-
sa erinomainen työkoira, osallis-
tunut SATHY-tapahtumiin ja ki-
soihin, sekä ollut menestyksekäs
rotunsa edustaja.

Vuonna 2006 OldeRanchin
Vuoden työkoirapalkinto meni
ansaitusti OldeRanch’s Bolt koi-
ralle, eli Pölkylle.

Onnea pölkky!

Vuoden työkoira-
vanhaenglannin-
bulldoggi,
OldeRanch’s Bolt
aka Pölkky

Vanhaenglanninbulldoggi Tane, varsinainen palomies!Vanhaenglanninbulldoggi Tane sai Vuoden Sankarikoira-
vanhaenglanninbulldoggi-palkinnon SATHY Expo 2006 tapahtumassa.
Palkinnon myönsi OldeRanch.
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Lähtöä tehdään

Lauantai-aamuna huomasin
että isäntäni alkoi pakkaamaan
minun välineitäni reppuunsa,
mahtavaa, pääsenkö johonkin
mukaan? Yritin kovasti ilmoittaa
haluni lähteä mukaan, mutta
isäntä ei ollut huomaavinaan-
kaan. Kun viimein isäntä otti kau-
lapantani ja remmin esiin tiesin
että nyt mennään, j ippii!!

Ulos päästyämme emme läh-
teneetkään autolle päin vaan
isäntä lähti kulkemaan ihan toi-
seen suuntaan, hetken kuljettu-
amme hän kuitenkin kääntyi koh-
ti parkkipaikkaa ja silloin päätin
että tästä kyydistä en jää pois.

Lähdin päättäväisesti etene-
mään kohti autoa, isäntä kiekui
remmin päässä... Älä Vedä!!! ...
Viimein pääsin autoon ja lähdim-
me liikkeelle. Emme ajaneet pit-
kään kun auto pysähtyi, isäntä
poistui autosta ja meni johonkin
isoon rakennukseen. Vähän ajan
päästä hän tuli takaisin ja avasi
oven minulle. Hän laittoi valjaat
minulle ja pyysi minut ulos. Kat-
selin ympärilleni ja huomasin
että paikalla oli muitakin koiria.
Isäntä vei minut sisälle tuohon
rakennukseen... tämähän onkin
tuttu paikka. Täällä olen ollut
aiemminkin. Ja kas, emäntänikin
on täällä, mahtavaa.

Tuttuja
tapaamassa

Isäntä vei minut pöydän ää-
reen ja käski minut nousemaan
matalan pöydän päälle, ahaa
tämähän on vaaka... 38,9 kiloa.
Uusi ruokavalioni on saanut mi-
nut hoikentumaan.... Hetken
päästä kuulin kovaäänisesti mai-
nittavan oman nimeni ja isäntäni
kanssa menimme ääntä kohti.
Voi mikä riemun päivä, paikalla
oli myös tuttu mies jonka luona
olen saanut asua elämäni en-
simmäiset viikot. Mies ojensi
isännälleni tuon ison kiiltävän
kapistuksen ja onnitteli häntä.
Tämän jälkeen meistä otettiin
valokuvia.

Seuraavat pari tuntia kiersim-
me alueella ja isäntäni jutteli
muiden ihmisten kanssa, ja minä
bongasin paikalta paljon vanhoja
tuttuja. Paikalla olivat ainakin
paras kaverini Julle sekä Milla,
isäni Tankki, Sukka, Atte, Junnu,
Bones, Ellie, Tane, Dami ja muu-
tama muu kaltaiseni vanhaeng-
lanninbulldoggi, joita en juuri-
kaan ole ennen tavannut.

Kisa tai
joku sellainen

Lopulta isäntä vei minut takai-
sin autolle ja kävi hakemassa
sieltä minun patukkani, pääsisin-
kö leikkimään? Menimme sisään
ja kuljimme paikalle jossa oli
aidoista tehty alue. Isäntä kiinnitti
patukan johonkin ja sanoi minul-
le ota kiinni, samalla patukalla
minua tökkien. Minähän innos-
tuin suuresti, nyt alkaa leikki.
Kuului pillin vihellys ja isäntä
laski irti valjaistani... ja eikun

patukka suuhun. Isäntä meni
taakseni ja pyysi minua tuomaan
patukan hänelle. Minä vedin ja
vedin mutta mitä? , pitikö joku
patukasta kiinni? Se ei tahtonut
tulla mukaan ja sain ponnistaa
kaikki voimani jotta sain sitä liik-
keelle... välillä tuntui että men-
nään kauemmas isännästäni,
mutta hän se vain kannusti mi-
nua tuomaan patukan hänelle.
Lopulta sain patukan liikkumaan
ja kun pääsin isäntäni luo niin
hän pyysi minua irroittamaan
siitä, samalla kehuen minua.
Laskin irti patukasta ja sain isän-
nän taskusta suurinta herkkuani,
paistettuja broilerin sydämmiä.
Tämä leikki toistui useaan ker-
taan ja jokaisen kerran jälkeen
sain herkkuja sekä kehuja. Lo-
pulta isäntäni sanoi minulle että
nyt lopetetaan
tämä leikki, olet
voittanut Poh-
joismaiden mes-
taruuden. Mikä-
hän juttu se on?

Vedän
kärryä

P a l a s i m m e
autolle ja vaih-
doimme valjaat
toisiin, isompiin
valjaisiin. Pala-
simme sisään
rakennukseen ja
kuljimme edelli-
sen leikkipaikan
ohitse paikkaan
jossa oli maassa
lavoja ja säkkejä
sekä jokin me-
tal l inen la i te.
Isäntäni asetti
valjaat minun päälleni ja vei mi-
nut laitteen luo. Sitten hän kiin-
nitti valjaani laitteeseen ja kaivoi
taskustaan uuden herkun, li-
haisaa luuta... nam nam. Sen
jälkeen isäntä sanoi minulle: ve-
dä, tule, tule... liikkuu, tulee, tu-
lee... ja minä vedän, perässäni
oleva laite liikkui samaan tahtiin
kuin minäkin ja hetken vedettyä-
ni isäntä sanoi minulle: hyvä
tyttö, hienoa.

En saanutkaan luuta itselleni
vaan isäntä antoi minulle niitä
mahtavalta maistuvia sydämmiä.
Menimme istumaan rakennuk-
sen seinustalle ja vähän ajan
päästä menimme takaisin vetä-
mään. Joka kerran jälkeen vaati
enemmän voimaa saada laite
liikkumaan, mutta kyllä se peräs-
sä tuli. Taisimme tehdä saman
viisi kertaa kunnes isäntä sanoi
hienosti vedit ja että nyt men-
nään ulos herkuttelemaan. Pää-
simme ulos ja isäntä antoi minul-
le tuon maistuvan luun. Olipahan
jo nälkäkin ja luu maistui herkul-
liselta.

Vielä kavereita
ja rapsutuksia

Tämän jälkeen laitoimme val-
jaat autoon ja menimme takaisin
rakennukseen. Isäntäni jatkoi
jutustelua muiden ihmisten kans-
sa ja minä sain rapsutuksia ja

kehuja. Pääsimme päivän aika-
na vielä kahdesti valokuvatta-
vaksi, kuvassa mukana oli ruo-
kaa ja leluja. Viimein isäntä sanoi
minulle että nyt lähdetään kotiin,
olinkin jo tosi väsynyt. Kotona
menin heti sohvalle ja nukah-
din... Illalla heräsin kun emäntäni
kutsui minua syömään. Mitä ih-
mettä, ruokana ei ollutkaan ta-
vallista ruokaa vaan kuppi pur-
sosi lihaa, ja muita herkkuja.
Jälkiruoaksikin sain lisää luuta.
Tällaisia päiviä saisi olla useam-
minkin, tuumin.

Terveisin: Olderanch´s Bolt
tutummille Pölkky

SATHY Expo vanhaenglanninbulldoggin
omasta näkökulmasta

Tässä on mun kaveri Ellie.

Tässä on mun kaveri Bono.Tässä on mun kaveri Atte.

Näin sitä patukkaa vedetään, kattokaas muut mallia!

Ja nyt tulee perässä toi painava kärry.
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Vuosi vuodelta parempi
SATHY Expo

Vuosi vuodelta SATHY Expo
tuntuu olevan aina vain suurem-
pi ja mahtavampi. Palkintopöytä
notkuu loistavista tavaroista ja
pokaaleista. Kaikki on viimeisen
päälle suunniteltu. Melkeimpä
joka kerta meinaan unohtaa ot-
taa käteistä mukaan mutta tällä
kertaa muistin ja onneksi muis-
tin, sillä Expossa täytyy ostaa
arpoja (se on vain pakko) sekä
tutkia mitä kaikkea kivaa löytyy
myyntipöydistä ja buffetista.

Todella runsaasti
amerikankääpiöterriereitä

Oli todella mukava nähdä pal-
jon amerikankääpiöterriereitä
tapahtumassa. Osa onkin jo tut-
tuja, mutta todella kiva nähdä
että myös uusia tuttavuuksiakin
löytyy. Koirat eivät aina oikein
tule toistensa kanssa (urokset
tuntuvat mittailevan kuka on ku-
ka) toimeen, mutta omistajat kyl-
lä. Juttua riittää sillä viime näke-
mästä on yleensä hieman aikaa
jo vierähtänytkin. Jos miettii
AKT:n hankkimista niin tämä on
aivan loistava paikka tutustua
koiriin, kysellä omistajilta tietoa
koirista sekä myös nähdä min-
kälaisia koko eroja koirista löytyy.
Tietenkin osallistujilla on kädet
täynnä tekemistä mutta aina
muutaman sanan ehtii vaihtaa.

Tuholaistorjunta™

Osanotto eri pienten koirien
lajeihin oli aivan loistava ja kaikki
koirat tekivät todella hienoja suo-
rituksia. Tuholaistorjunta oli en-
simmäistä kertaa jaettu kahteen
osioon. Ensimmäisenä kilpailivat
kaikki muut koirat paitsi ne, jotka
on joskus voittaneet SATHY Ex-
possa tuholaistorjunnan ja näin
Pohjoismaiden mestaruuden.
Todella hauska katsoa kuinka
koirat ottavat  innoissaan viehei-
tä kiinni. Osa koirista jäi hieman
miettimään mitä kummaa tuolle
liikkuvalle karvapallerolle tulisi
tehdä, mutta kyllä se vielä niille
selviää. Ensikerralla se on jo
pajon tutumpi juttu. Tämän jäl-
keen kisailivat edellisten SATHY
Expojen voittajat sekä ensimmäi-
sen kilpailun parhaat. Ensimmäi-
sestä kisasta mukaan Pohjois-
maiden tuholaistorjunta tittelin
metsästykseen pääsivät ne koi-
rat, jotka saivat vähintään kaksi
viehettä kiinni.

Kisassa nähtiin todella upeita
suorituksia. Koirista näki että ne
tietävät mitä tehdä, mutta ener-
giaa ja intoa on koirissa niin pal-
jon, että aina ei ole mukava
kuunnella omistajan ohjeita
“täällä on vielä pari kiinniotetta-
vaa...” sillä hiiret tulee “tappaa”.
Kaikilla koirilla pääsi muutama
viehe karkuun, mutta Pohjois-
maiden mestari nappasi viisi vie-
hettä kuudesta kiinni. En muista
milloin olisi viimeksi saatu näin
loistavia tuloksia. Kisa oli todella
vauhdikas ja sitä oli mukava seu-
rata. Yleisökin jännitti ja pidätti

henkeä kun koirat pääsivät
vauhtiin.

Voimaveto™

Koska lajeja oli monta ja aikaa
vähän, jatkui pienten kisa voima-
vedolla. Koirat eivät aina oikein
tietäneet mitä tässä lajissa tulisi
tehdä. Pitääkö voimavetoköyttä
syödä? Ehkä sitä pitää ravistel-
la? Jos välillä sitä vaikka hieman
kiskoisi taaksepäin ja sen jäl-
keen sitä taas vaikka ravisteltai-
siin. Voittaja saatiin kuitenkin
selville. Omistajat ja katsojat
kannustivat koiria vaikka koirat
olivatkin vähän hukassa mitä
tässä tulee tehdä. Täytyy jatkaa
tämän lajin harjoittelua niin ehkä
joskus saadaan kunnon vetokisa
aikaiseksi.

Taakanveto™

Taakanvedossa pienet koirat
näyttivät mihin pystyvät ja vetivät
parhaimmillaan yli 30 oman pai-
nonsa verran taakkaa perässään
eli todella mahtavia suorituksia.
Vuosi vuodelta ovat pienet koirat
parantaneet tuloksiaan ja näyt-
täneet isoille koirille miten tässä
lajissa toimitaan. Huomaa että
osallistujat ovat tehneet tätä ai-
kaisemminkin. Taso on pienten
taakanvedossa noussut sitten
viime kerran. Paljon onnea voit-
tajalle!

Korkeushyppy

Koska päivä alkoi olla jo aika
pitkällä tuli välillä käydä buffetis-
sa tankkaamassa, sillä vielä oli
korkeushyppy ja nopeusjuoksu
jäljellä. Korkeushypyssä pienet
tekivät aivan järkyttävän korkeita
hyppyjä. Kun ajattelee että koi-
rien säkä on siinä 30 cm puolin
ja toisin niin hyppääminen yli 2
kertaa oman korkeutensa yli jo
aivan superhyvä suoritus. Kaikil-
la näytti olevan hauskaa ja koirat
olivat innoissaan. Osa koirista
päätti hypätä esteen yli ja takai-
sin sillä kuka nyt estettä alkaisi
kierrellä kun hyppiäkin saa ja
toiset koirat katselivat kun omis-
tajat hyppivät esteen yli.

Nopeusjuoksu

Viimeisenä mutta ei vähäisim-
pänä lajina oli pienten koirien
nopeusjuoksu. Osa koirista juok-
si kuin salamat radan päästä
päähän ja osalla ei ollut kiire
minnekään vaan matkalla piti
tutkia yleisöä tai käydä kurkkaa-
massa palkintoja mutta maaliin
asti tuli kuitenkin jokainen koira.
Yleisö kannusti ja kuviakin yri-
tettiin ottaa mutta taitaa kuvissa
näkyä vain viiva tai ei mitään
sillä nämä koirat ovat nopeita.

Kaikki kiva loppuu aikanaan
mutta ensi vuonna uudestaan.
Nähdään taas seuraavassa
SATHY tapahtumassa.

Emma Mussalo

Amerikankääpiöterrierit
SATHY Expossa

Suomen amerikankääpiöterrieri ovat SATHY tapahtumissa yleensä hyvin
edustettuina. Koirilla ja omistajilla on tapahtumissa mukavaa ja kisoihin
kannattaa aina osallistua.

Vanilla valmistautuu korkeushyppyyn. Amerikankääpiöterrierit tuntuvat
olevan aika hakoja korkeushypyssä, kuten muissakin työkoiralajeissa.
Tässäkin lajissa treenaaminen tuottaa parhaat tulokset.

Rambo veti taakkaa todella hienosti. Rambo on harjoitellut taakanvetoa
jo pidemmän aikaa kotona omilla kärryillä ja sen kyllä huomasi. Tästä
pojasta vielä kuullaan!

Pienet amerikankääpiöterrierit vaihtavat kuulumisia siinä missä omistajatkin.
SATHY tapahtumissa on mukava nähdä muita rodun edustajia!
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Pedigree ja Helsingin kaupun-
ki kampanjoivat yhteistyössä
viihtyisien koira-aitausten ja koi-
ran ulkoilutusalueiden puolesta.
Kuuteen Helsingin alueen koira-
aitaukseen tai niiden läheisyy-
teen on asennettu koirankakka-
pussiautomaatit, joilla halutaan
edesauttaa alueiden siisteyttä
ja viihtyisyyttä.

Automaatit on lahjoittanut Pe-
digree, ja niiden toiminnasta vas-
taa Helsingin kaupunki. Kysees-
sä on kokeilu, jonka tavoitteena
on kannustaa asukkaita omaeh-
toiseen toimintaan ympäristönsä
hyvinvoinnin puolesta.

Automaateista koiranomista-
jat voivat lemmikkiä ulkoiluttaes-
saan ottaa koiransa jätöksille
koirankakkapussin, jonka he voi-
vat käytön jälkeen jättää lähim-
pään roskakoriin. Erillisiä koiran-
kakkaroska-astioita Helsingissä
ei ole.

Automaattia käyttämällä koi-
ranomistaja voi pussin kotiin
unohtaessaankin huolehtia siitä,
etteivät koiran jätökset jää pilaa-
maan puistojen ja asuinympäris-
tön viihtyisyyttä. Samalla hän
toimii jokaisen koiranomistajan
puolestapuhujana – ikäväsävyi-

nen koirankakkakeskustelu kun
tapaa olla jokakeväinen yleisön-
osastojen puheenaihe.

Helsingin kaupungin ja Pedig-
reen yhteishanke on kokeilu,
jonka ensimmäisessä vaiheessa
kuuteen Helsingin koira-
aitaukseen ja ulkoilualueelle on
kevään aikana asennettu koi-
rankakkapussiautomaatti. Kokei-
lusta saatavien kokemusten pe-
rusteella päätetään kokeilun
laajentamisesta muille viheralu-
eille.

Kaupunki on kokeillut vastaa-
vien automaattien käyttöä jo
1980-luvulla, mutta silloin ne
joutuivat pääosin ilkivallan koh-
teiksi. “Silloin juuri kukaan ei
kerännyt koirankakkoja ja pus-
seja vedettiin ilkivaltaisesti auto-
maateista ympäri puistoja. Toi-
vomme, että aika olisi nyt kypsä
automaattien asianmukaiselle
käytölle”, sanoo Helsingin kau-
pungin rakennusviraston projek-
t ipääl l ikkö El ina Nummi.

Osallistumalla hankkeeseen
Pedigree haluaa muistuttaa koi-
ranomistajia vastuustaan huo-
lehtia ympäristönsä siisteydestä
ja viihtyvyydestä. “Koiran jätös-
ten siivoaminen pois luonnosta

on olennainen osa vastuullista
lemmikin omistajuutta”, muistut-
taa markkinointipäällikkö Tuo-
mas Mantere Masterfoodsista.

Kokeiluvaiheen koirankakka-
pussiautomaatit on asennettu
seuraaville alueille:

• Kaivopuisto – Helsingin kes-
kusta, Puistokatu 11

• Brahen puisto – Kallio, Por-
voonkatu–Itäinen Brahenkatu 2

• Strömberginpuisto – Pitäjän-
mäki, Strömbergintie

• Ystävyydenpuisto – Marja-
niemi, Kauppakartanonka-
tu/Kunnallisneuvoksen tie 18-20

• Haruspuisto – Meri-Rastila,
Meri-Rastilan tie-Prammikuja 2-
3

• Taivaskallion hiekkakenttä
– Käpylä, Pohjolanaukio-
P.Jokipaltiontie

Asukkaat ja automaattien
käyttäjät voivat antaa palautetta
automaateista ja niiden toimivuu-
desta Helsingin kaupungin sivuil-
le  www.hkr.hel.fi/ hyvakasvaa
(yhteystiedot, palaute) tai Pedig-
reen sivuille www.pedigree.fi (ku-
luttajapalaute). Palautetta voi
myös antaa soittamalla Master-
foodsin kuluttajapalveluun, nu-

mero 010 808 852 (arkisin klo
9-12).

Koirankakkapussi-
automaatit käyttöön

Hankaluuksia
valjakkokoirien
omistajalle

Lain vaatimat raivotautiroko-
tukset ovat aiheuttaneet hanka-
luuksia koirien valjakkoajoissa
kilpaileville Aila ja Pasi Heinosel-
le. Suuri osa talven suurkilpai-
luista käydään Ruotsissa, joka
vaatii testaamaan raivotautiro-
kotteen tehon verinäytteellä en-
nen koirien maahanpääsyä.

Heinoset ovat käyttäneet kah-
ta eri raivotautirokotetta koiril-
leen, ja rokotteiden teho on vaih-
dellut merkistä riippuen. Vuonna
2004 koirat rokotettiin R Rabisin
vet -rokotteella, ja kaikkien kym-
menen koiran verinäytteet sisäl-
sivät vaaditun määrän vasta-
ainetta.

Tänä syksynä Heinosten koi-
rat rokotettiin R Rabdomun vet
-rokotteella. Yhdentoista rokote-

tun koiran verinäytteestä vain
yhdessä oli tarpeeksi vasta-
aineita. Kymmenen koiraa täytyy
rokottaa uudestaan.

Heinoset käyttivät myös vuon-
na 2003 Rabdomun -rokotetta.

“Vasta-aineen määrä oli sil-
loinkin puutteellinen, mutta em-
me vielä silloin osanneet yhdis-
tää ongelmaa kyseiseen
merkkiin”, Aila Heinonen kertoo.

Koirien eläinlääkäri Ari Sainio
Kangasalta on tehnyt Rabdomu-
nista valituksen maahantuojalle.
Sainion mukaan myös koiran ikä
vaikuttaa vasta-aineen määrään:
vanhoilla koirilla on ennestään
vasta-aineita veressä, jolloin
vaadittu raja ylittyy helpommin.

Sainio rokottaa joskus nuoret
koirat varmuuden vuoksi kah-
teen kertaan, vaikka maahan-
tuojan lääkeohjeissa vakuute-
taan kertarokotuksen riittävän.

Rokotesotku pitää
kilpakoirat kotona

Tuplarokotukset tulevat kalliik-
si etenkin valjakkoajoa harrasta-
ville, sillä ulkomaille viedään ker-
ralla jopa parikymmentä koiraa.
Paitsi rokotteet, myös vasta-

aineiden testaus maksaa. Suo-
men eläinlääkintä- ja elintarvike-
tutkimuslaitos veloittaa lähes 70
euroa yhden näytteen tutkimi-
sesta.

Heinoset lähettävät koiriensa
verinäytteet Saksaan tutkittavik-
si, koska siellä se on huomatta-
vasti halvempaa. He pitävät pa-
r iakymmentä  ve toko i raa
Kangasalla puhtaasti harrastus-
mielessä.

Rokoteongelmat eivät harmita
ainoastaan taloudellisesti. Hylä-
tyt koirat aiheuttavat Pasi Heino-
selle ongelman kilpavaljakon
raken tam isessa .  Vas ta -
ainetestin voi tehdä vasta neljä
kuukautta rokottamisen jälkeen,
joten uudelleen rokotetut koirat
eivät ehdi mukaan ensi kauden
kisoihin Ruotsissa.

Tehottomat rokotteet

Puistoon tuli minulle tuntema-
tonta rotua oleva näyttävä kar-
vaturilas. Sellainen koira, jolla
on ikään kuin rastamakkarat.
Kysyin leikilläni omistajalta, että
pitäisiköhän karvaa vähän leika-
ta, jotta koira näkisi eteensä?

Omistaja tokaisi ilmeisen to-
sissaan, että tällä rodulla on eri-
tyisen tarkat ja valolle herkät
silmät, ja siitä syystä rodulle on
aikojen saatossa kehittynyt sil-
miä suojaava otsatukka. Otsatu-
kan leikkaaminen on ehdotto-

masti kielletty!
Keskustelua sivusta kuunnel-

lut rouva lisäsi vielä, että on se
jännä juttu miten eri koirarotujen
eri ominaisuudet ovat aina niin
tarkoituksenmukaisia.

Et silleen täälläpäin. Totta kai
eri roduilla on erilaisia erikoisuuk-
sia ja osa erikoisuuksista on on
ollut alunperin tarkoituksenmu-
kaisia mutta ei tuota kannata
aivan noin tosissaan ottaa!

J.B.

Koirapuistossa
kuultua

Oli miten oli, tämä poika lähtee nyt parturiin!
Ja sitten SATHY kisapäiville!
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Ei se määrä
vaan se laatu

Ennen SATHY Expoa oli pieni
epäilys siitä, että tuleeko paikalle
kovinkaan monta amerikanpit-
bullterrieriä. Ottaen huomioon,
että rekisteröityjä pittejä ei Suo-
messa ole kovinkaan monta,
moni APBT:n ystävä  oli varmasti
positiivisesti yllättynyt, että niitä
kuitenkin oli melkein kymmenen.

Pitbullit
kisaamassa

Melkein kaikki pitbullit myös
osallistuivat itse kisoihin ahke-
rasti. Paikalla oli myös yksi
pitbulli Ruotsista, jonka kaikki
varmasti muistavat edellisvuosi-
en SATHY -tapahtumista. Plexie
onkin todellinen mittatikku taa-
kanvedossa muille kisaajille. En-
simmäinen laji missä pitit kilpai-
livat oli korkeushyppy. Koska laji
oli ensimmäistä kertaa mukana
SATHY Expossa, ei ollut täysin
selvää kuinka koirat siitä suoriu-
tuisivat. Siispä aloituskorkeus
oli varsin matala. Oli kuitenkin
hauska seurata kuinka pari var-
sin nuoressa iässä olevaa pittiä
vuorotellen hyppivät esteen yli.
Eikä tuloksissakaan mitään va-
littamista ollut.  Päinvastoin. Kun
korkeutta alettiin hieman lisätä,
tulivat mukaan jo kokeneemmat-
kin koirat. Varsinkin amerikan-
bulldoggit olivat kisassa hyvin
edustettuina. Kisasta tulikin to-
della kovatasoinen ja tiukka, kun

jäljelle jäi enää muutama koira.
Plexie oli ainoa pitbulli jäljellä
tässä vaiheessa. Korkeutta lisät-
tiin jatkuvasti ja tuntui siltä, että
loppua ei näkynyt. Lopulta Plexie
veti pisimmän korren hyppää-
mällä parikymmentä senttiä va-
jaa kaksi metriä. Vaikka laji vaatii
harjoittelua niin oli taas hienoa
huomata kuinka pitit soveltuvat
mitä erilaisimpiin tehtäviin.

Aito
työkoirarotu

Amerikanpitbullterrierit työkoi-
rien tapaan poikkeavat monista
muista roduista juuri atleettisuu-
tensa vuoksi. Voimaa, sinnik-
kyyttä ja nopeutta löytyy enem-
män kuin tarpeeksi. Mistään
sohvaperunoista ei siis ole kyse.

Vaikka SATHY Expon aika-
taulu oli tiukka, oli silti jonkun
verran aikaa käydä ihailemassa
pittejä. Suurin osa olikin todella
hyväkuntoisen oloisia. Joidenkin
rotujen parissa on pidemmän
aikaa ollut muodissa “massan”
lisääminen. Mikä tapahtuu anta-
malla koiralle suuria määriä ruo-
kaa. Toisin sanoen liikaa ruokaa.
Työkoiraharrastajat ovat onneksi
tajunneet miten koirat saadaan
hyvään kuntoon. Kovalla harjoit-
telulla ja sopivalla ruokavaliolla.
Se myös näkyy päällepäin. Näil-
lä koirilla eivät vatsat roiku!

Oli myös todella mukava käy-
dä tervehtimässä näitä koiria.
Kunnon pittejä kun ei kadulla
juuri vastaan kävele. Hauskinta

oli se, että vastaanotto oli joka
kerta yhtä lämmin. Märkiä pusu-
ja tuli jokaiselta ja jotkut jopa
innostuivat halailemaan. Iloisia
veijareita tosiaankin.

Voimaveto

Kun tauko oli ohi, oli myös
aika lopettaa leikkiminen ja ryh-
tyä hommiin toden teolla. Ennen
taakanvetoa oli vuorossa voima-
veto. Lajia ei oltu ilmeisesti tree-
nattu niin ahkerasti muihin lajei-
hin verrattuna. Pittejä taisi olla
mukana tällä kertaa vain pari.
Pittimäisellä asenteella patukka
sai kyllä kyytiä, mutta osa koirista
ei ilmeisesti ymmärtänyt mihin
suuntaan patukan kanssa oli
tarkoitus mennä. Koirilla tosin
näytti olevan hauskaa ja hyvä
näin. Ensi kerralla sitten menee
varmasti jo paremmin.

Taakanveto

Palkintojen jakojen jälkeen
olikin vuorossa kauan odotettu
taakanvetokisa. Osallistuvia koi-
ria oli mukava määrä ja joukossa
tietysti muutama amerikanpitbull-
terrieri. Kisasta teki todella mie-
lenkiintoisen se, että hyviä vetä-
jiä oli paljon ja koirat olivat
treenanneet ahkerasti. Muuta-
man sadan kilon aloituspainot-
kaan eivät tuottaneet ongelmia
kenellekään. Kaikki APBT:t veti-
vätkin vähintään 500 kg. Taisi
käydä yhdelle pitille jopa niin,

että olisi vetänyt huomattavasti
enemmänkin, mutta vetovuorot
loppuivat kesken. Omistaja hie-
man aliarvioi ilmeisesti koiransa
vetohalut ja aloitti liian kevyestä
painosta.

Kun painoja jatkuvasti lisättiin,
alkoi koiria karsiutua pikkuhiljaa.
Osa koirista veti jopa 700 kg.
Lopulta jäljelle jäi vain kaksi koi-
raa. Amerikanbulldoggi nimeltä
Dana ja amerikanpitbullterieri
nimeltä Plexie. Nähtiinkin huikai-
sevat loppuhetket näiden kah-
den upean koiran väli l lä.

Dana veti mahtavat 900 kg
ilman suurempia ongelmia. Se
tosin jäi Danan parhaaksi vedok-
si. Sitten Plexie yritti vetää 1020
kg. Kovasta yrityksestä huolimat-
ta eivät rahkeet ensimmäisellä
yrityksellä aivan riittäneet ja
handleri joutui hieman avusta-
maan. Mutta omistaja tiesi koi-
ransa kyvyt ja päätti yrittää uu-
destaan. Tällä kertaa Plexie
panikin kaikkensa peliin ja kärryt
lähtivät liikkeelle. Yleisö haukkoi
henkeään kun 21 kiloa painava
pieni pitbulli kiskoi suurta taak-
kaa perässään. 1020 kg riittikin
tällä kertaa voittoon. Suoritus oli
hieno esimerkki pitin sinnikkyy-
destä ja voimasta. Tällä kertaa
pitbulli oli ykkönen, mutta ensi
vuonna nähdään varmasti vielä
tasaisempi kisa. Sen verran hy-
vin amerikanbulldogit pistivät
kampoihin.

Antonio Martinez

Amerikanpitbullterrierit
SATHY Expossa

Amerikanpitbullterrieri, koira-
rotu vailla vertaa, on myös mo-
nen julkisuuden henkilän valinta
omaksi koiraksi.

Tässäpä hieman listaa ihmi-
sistä, jotka ovat joko omistaneet
tai omistavat amerikanpitbullter-
rieri-koiran:

Ray Romano, Don Cher-
ry,�Fred Astaire, USA:n presi-
dentti Roosevelt, Jack Dempsy,
Thomas Edison, Madonna,
Michael J Fox, Brad Pitt, Berna-
dette Peters, Sinbad, Alicia Sil-
verstone, Linda Blair, Humphrey
Bogart, Usher, Mel Brooks, Ann
Bancroft, John Stuart, Jan
Michael Vincent, Pink, Kelli Wil-
liams, Ken Howard (omistaa
pitbullin nimeltään Shadow, joka
pelasti Ken Howardin hengen),
Malcolm Jamal Warner, Stephan
Jenkins, Rosie Perez, Ananda
Lewis, Amy Jo Johnson, Mary
Tyler Moore, Steve & Terrie Er-
win (the Crocodile Hunter), Jack
Johnson, Bill Berloni (Broad-
way:n esitysten koiratreenaaja,
joka sanoo, että pitbulli on hänen
valintansa helpoksi show koirak-
si), Anthony Robbins, Molly Pri-
ce, presidentti Woodrow Wilson,
Frankie Muniz, AJ Mclean, Bar-
bara Eden, ja tietenkin Helen
Keller.

Julkkisten
amerikanpitbullterrierit

Ylärivi vasemmalta: Brad Pitt, Ma-
donna, Pink.
Alarivi vasemmalta: Helen Keller
(viittomakielen kehittäjä), Fred As-
taire.
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Taakanveto™
SATHY Expossa

16.9.2006 vietettiin Helsingis-
sä Konalassa Purina Areenalla
Pohjoismaiden Mestaruuskisoja
Taakanvedossa™.

Parhaat tulokset

Taakanvedossa taisi olla Suo-
men kovimmat tulokset tähän
mennessä. Nykyään ne jotka
kilpailuun osallistuivat, osasivat
taakanvedon tyylin aivan täydel-
lisesti. Osasyynä tähän oli se,
että taakanveto-lisenssi otettiin
uudestaan käyttöön, koska kil-
pailu ei ole se paikka mihin tul-
laan kokeilemaan osaako se koi-
ra vetää vai ei.

Kolme luokkaa

Taakanvetoluokkia oli kolme.
Pienille (alle 10 kg) koirille oma
light weight sarjansa, keskiko-
koisille koirille (yli 10 kg) oma
medium weight sarjansa ja jätti-
koirille oma heavy weight sarjan-
sa.

Pienet koirat koostuivat tällä
kertaa ainoastaan amerikankää-
piöterriereistä, vaikka huhujen
mukaan Suomessa on jo erittäin
hyviä tuloksia vetäviä amerikan-
karvatonterriereitäkin. Näitä koi-
ria olisi hyvä nähdä myös kisois-
sa, niin saataisiin enemmän
vastusta pienille karvaturreille!

Pienet koirat paransivat taa-
kanveto-tuloksiaan huomatta-
vasti viime vuodesta, parhaim-
mat vedot olivat jopa yli 30-
kertaisesti omaan painoonsa
nähden. Tämä on erittäin suuri
suhdeluku jo maailman mitta-
kaavassakin. Hyvä amerikan-
kääpiöterrierit! Pienet koirat ve-
t i v ä t  t a a k k a a  o m i l l a
kumipyöräkärryillään, vaneri-
alustalla, jossa oli hyvä matto
antamaan kitkaa jalkojen alle.
Tämä systeemi toimi pienillä koi-
rilla erinomaisesti.

Uudet kärryt ja kiskot

Medium weight sekä heavy
weight sarjan taakanvetäjillä oli
tänä vuonna käytössään uudet
superhienot taakanvetokiskot ja
kärryt. Uusi leveä raideleveys
takasi isoillekin koirille reilut
vedot vaikka koira kuinka haa-
huilisi radalla. Uusien kärryjen
kanto on 5 000 kg joten ihan heti
ei näillä kärryillä ja kiskoilla tule
raja vastaan. Uudet kärryt ja
kiskot ovat erittäin herkät ja tämä
on tärkeää näin tärkeissä ja
isoissa kisoissa.

Kisasuorituksia

Uudet kiskot ja kärryt toimivat
erittäin hyvin. Minkä näkee jo
siitäkin että koirat vetivät huip-
putuloksia tänä vuonna kun ver-
taa viime vuoteen. Esimerkiksi
APBT Plexie veti tänä vuonna
1020 kg ja viime vuotinen tulos
oli 695 kg. VEB Pölkky paransi
myös tuloksiaan viime vuodesta
ainakin 200 kilolla. Ja entäpä
APBT Erkki... mitäpä siitä voisi

sanoa?!? Erkki vetää omalla
mahtavalla tyylillään, ensin mie-
titään hetki ja sitten äijä lähtee
jyrään eteenpäin varmoin elkein.
Hyvä Erkki!

APBT Whipper paransi myös
tulostaan viime vuodesta monel-
la sadalla kilolla.

Amerikanbulldogit vetivät
myös erinomaisella tyylillä, tästä
todisteena AB Dana joka on har-
rastanut taakanvetoa vasta va-
jaan vuoden ja yritti nyt jo haas-
taa APBT Plexien. Ehkäpä sitten
ensi vuonna?

Myös AB Iita vetää varmalla
ja hyvällä tyylillä vaikka taakan-
veto harrastus on kestänyt vasta
noin puoli vuotta.

Uudet säännöt

Tänä vuonna SATHY Expos-
sa oli myös käytössä uudet taa-
kanvetosäännöt. Sääntöjä on
rukattu parempaan suuntaan,
nyt ratkaisee se kaikkein tärkein,
eli koiran paino suhteessa ve-
dettyyn taakkaan. Lisäksi aikaa
taakanvedolle on 90 sekuntia,
mitä monikaan koira ei kyllä tar-
vinnut.

Voittajat

Kevyen sarjan voitti tänä
vuonna AKT Pipari, koiralla pai-
noa 2,5 kg, vedetty taakka 83
kg, P4P kerroin 33,20.

Tänä vuonna keskisarjan voit-
ti taas kerran APBT Plexie Ruot-
sista aivan hurjalla 1 020 kg ry-
käisyllä. Plexie tekikin oikean
hattutempun, sillä nyt jo kolmatta
kertaa peräkkäisinä vuosina Ple-
xie veti Pohjoismaiden mesta-
ruuden Ruotsiin! Plexien paino
21,4 kg, parhaaseen vetoon käy-
tetty aika 19,5 sekuntia, vedetty
taakka 1 020 kg, P4P kerroin
47,66. Plexie oli myös SATHY
Expon Best in Show, parhaim-
malla P4P kertoimella.

Keskisarjan toiseksi tuli Suomi
poikamme APBT Erkki, painoa
koiralla 24,8, vedetty taakka 540
kg, P4P 21,77 ja kolmanneksi
tuli myöskin Suomen edustaja
APBT Whipper, painoa koiralla
24,5 kg, vedetty taakka 500 kg,
P4P 20,41.

Heavysarjan taasen voitti
Suomen suuri lupaus AB Dana
900 kg vedolla, koiralla painoa
29,3 kg, P4P kertoimeksi tuli
30,72. Heavysarjan toiseksi tuli
Suomalainen AB Iita 700 kg ve-
dolla, koiralla painoa 31,4 kg,
P4P kertoimeksi tuli 22,29. Hea-
vysarjan kolmannen paikan vei
myöskin Suomesta VEB Pölkky
700 kg vedolla, koiralla painoa
38,9 kg, P4P kertoimeksi tuli
17,99.

Kisat olivat todella jännittävät,
tasokkaat ja hyvät!  Ei muuta
kuin ensi vuonna uudestaan.
Sitä odotellessa, kohta onkin
Suomen mestaruuskisat !

P. H.

Amerikanpitbullterrieri Plexie, aivan superluokan työkoira. Plexie veti
taakkaa enemmän kuin monet muut koirat yhteensä, mutta aivan selvästi
olemme kuromassa tätä etumatkaa umpeen. Ensi vuonna katsotaan
kuka sen BIS pokaalin vie kotiin!

Amerikanpitbullterrieri Erkki vetää 21,77 kertaa oman painonsa. Erkki
vetää omalla mahtavalla tyylillään, ensin mietitään hetki ja sitten äijä
lähtee jyrään eteenpäin varmoin elkein. Hyvä Erkki!

Amerikankääpiöterrieri Bullet, ensimmäistä kertaa SATHY kisoissa ja
heti taakanvedossa toinen sija! Ei hullummin näinkin pieneltä työkoiralta,
painoa äijällä 1,7 kiloa. Mahtava veto!

Amerikanbulldoggi Dina, tällä kertaa ei palkintosijoilla mutta selvästi
taakavetoa on treenattu.
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NKC American Bulldogs Fin-
land perustetaan edistämään
suomalaisten amerikanbulldog-
gi-kasvattajien yhteistyötä raken-
tavalta pohjalta, sekä helpotta-
maan yhteydenpitoa ulkomaisiin
yhteistyökumppaneihin ja ame-
rikkalaiseen emojärjestöön. Tä-
mä emojärjestö on tietenkin
NKC, eli National Kennel Club.

Tarkoituksena on tuoda ame-

rikanbulldoggi tutuksi suomalai-
sille ja saada amerikanbulldogille
sen ansaitsemaa myönteistä jul-
kisuutta, sekä poistaa ennakko-
ja harhaluuloja joita rotua koh-
taan saattaa olla olemassa.

NKC American Bulldogs Fin-
land pyrkii järjestämään ainakin
yhden NKC sanktioidun ameri-
kanbulldoggi-näyttelyn ja kisa-
päivän joka vuosi. Tulemme toi-

mimaan tiiviissä yhteistyössä
SATHY ry.:n kanssa, joka on
ansiokkaasti ajanut amerikka-
laisten työkoirien asiaa jo yli vuo-
sikymmenen ajan Suomes-
sa.NKC American Bulldogs
Finlandin ja SATHY ry.:n yhteiset
treeni- ja kisatapahtumat tulevat
toivottavasti kaikille tutuksi tule-
vina vuosina.

Henkilöt, jotka ovat kiinnostu-

neet NKC American Bulldogs
Finlandin toiminnasta Suomessa
voivat ottaa yhteyttä SnowWhite
ja Boldly Bulldogs amerikanbull-
doggi-kasvattajiin. Kaikkia tarvi-
taan.

Jukka Autio
SnowWhite American Bulldogs

NKC Amerikan Bulldogs Finland
ja SATHY ry. yhteistyöhön

Hiljaittain floridalaiseen per-
heeseen hankittu amerikanpit-
bullterrieri pelasti perheen teini-
ikäisen tytön tulipalosta syys-
kuun lopussa.

Jerrica Seals, 17 vuotta, ker-
too että perheen pitbulli herätti
hänet roihuavassa talossa hauk-
kumalla kovaäänisesti sängyn
vieressä, pomppimalla sängyssä
ja tunkien kuonoaan tytön kas-

voihin.
Jerrica juoksi ulos palavasta

talosta pitbullin kera ja palomie-
het ottivat kaverukset vastaan.
Jerrica kävi lääkärin tarkastuk-
sessa, mutta savu ei ollut saanut
aikaan mitään vahinkoa. Myös
pitbulli säilyi tulipalosta vahin-
goittumattomana.

Perheen poika Gabriel kertoo,
että perheen pitbulli on rauhalli-

nen, leikkisä koira, joka
ei koskaan möykkää tai
hauku kotona. Ei siis ollut
mikään vahinko että koira
herätti Jerrican ja ilmoitti
tulipalosta, vaan koira
tiesi mitä teki. Gabriel
kertoo, että heidän pit-
bullinsa on erittäin ystä-
vällinen, rauhallinen koira
ja perheenjäsen.

APBT pelasti teinin
tulipalosta

Uusin Koirat-lehti, ilmestynyt
3.10.2006, sisältää asiallista in-
foa amerikanpitbullterrieri-
koirarodusta. Haastateltavana
artikkeliin olivat SATHY ry.:n
apbt-asiantuntijat. Artikkelissa
käsitellään eri rotuisiin koiriin
liittyviä erikoisia myyttejä. Muka-
na artikkelissa on useita koira-
rotuja, kuten saksanpaimerkoira,
mopsi, tanskandoggi, suomen-
pystykorva ja amerikanpitbullter-
rieri.

Itse artikkeli on toimittaja Min-
na Ruotsalaisen kirjoittama ja
teksti on seuraava:

Amerikanpitbullterrieri

Uusi rotu?
Moni luulee amerikanpitbull-

terrierin olevan uusi rotu tai use-
amman rodun yhdistelmä. Todel-
l i s u u d e s s a  p i t b u l l i  o n
ensimmäinen koirarotu, jota alet-
tiin rekisteröidä jo 1800-luvulla
nykyisin maailman suurimmassa
työkoirajärjestössä UKC:ssa.

Suuri ja massiivinen?
Amerikanpitbullterrierin kuvitel-
laan olevan kookkaampi ja mas-
siivisempi kuin se oikasti on.
Mielikuva on niin vahva, että
moni jopa risteyttää pitbullin jo-
honkin muuhun rotuun, jotta saisi
sen vastaamaan omia kuvitelmi-
aan. Amerikanpitbullterrieri on
siis oikeasti melko pieni koira,
yleensä noin 20-kiloinen.

Hurja vahtikoira?
Vahtikoiraksi pitbulli on aivan
väärä valinta, koska siltä puuttuu
joidenkin muiden rotujen epäluu-
loisuus vieraita kohtaan. Pieneh-

kö koira ei ole edes kovin uskot-
tava. Amerikanpitbullterrierit ovat
seurakoiria, jotka ovat menesty-
neet hyvin terapiakoirina ja taa-
kanvetäjinä.

SATHY ry. infoaa
Koirat-lehdessä

Amerikanpitbullterrieri, palokunnan maskotti.
Kuva vuodelta 1924.
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Amerikanbulldoggi-guru
Alan Scott Suomeen 2007
Amerikanbulldoggi-rotu
julkisuuteen

1970-luvun alussa Alan Scott
ja J.D.Johnson kirjoittajivat en-
simmäisen amerikanbulldoggi-
koirarodun rotumääritelmän ja
standardin. Tämä rotumääritel-
mä kirjoitettiin National Kennel
Clubiin (NKC). Tällöin amerikan-
bulldoggin nimi oli American "Pit"
Bulldog. Samaan aikaan rekis-
teröitiin ensimmäisen amerikan-
bulldoggit NKC:hen ja amerikan-
bulldoggi rotuna oli virallisesti
“syntynyt”.

Allan Scott,�Cell Ashley,�John
D. Johnson, George Lee Wil-
liamson, W.C.Bailey ja Joe Pain-
ter olivat maailman ensimmäiset
tiedossa olevat, kykyaikaiset
amerikanbulldoggi-kasvattajat.

Näiden kasvattajien ameri-
kanbulldoggit ovat juuri niitä sa-
moja amerikanbulldoggeja, joita
nähtiin 1950- ja 1960 luvuilla
Alabamassa ja Georgiassa. Tuo-
hon aikaan amerikanbulldoggi
tunnettiin nimellä “White English”
Bulldog, huolimatta siitä minkä
värinen koira oli.

1975 ja 1970-luvun lopulla
liialliset sekaannukset nimen
American "Pit" Bulldog ja ameri-
kanpitbullterrieri kesken, päätet-

tiin sana “pit” jättää rodun nimes-
tä pois. Näin rodun nimeksi jäi
tänä päivänä yleisesti tunnettu
American Bulldog, eli suomeksi
amerikanbulldoggi.

Rodun nimen muutoksesta
päättivät J.D. Johnson, Alan
Scott ja Joe Painter.

Tämän jälkeen amerikanbull-
doggi ryhtyi jakaantumaan erilai-
siin standardeihin ja rotua ryh-
dytt i in rekisteröimään eri
yhdistyksissä.

Scott-linjainen
amerikanbulldoggi

Allan Scott, eräs alkuperäisiä
amerikanbulldoggin kasvattajia,
tunnetaan tänä päivänä miehenä
Scott-linjaisen amerikanbulldog-
gin takana. Alan Scottilla on ollut
erinomaisia ja maailmankuuluja
amerikanbulldoggeja kuten Mac
the Masher, Scott's DixieMan,
Scott's DixieBelle. Scottin ku-
kaan Mac the Masher on yksi
kovaleukaisimmista ab-koirista
ikinä. Joitain kuuluisia tämän
koiran jälkeläisiä on Tuck's Bo
Bo rodger, Scott's Hero, John's
Hoghead ja John’s Missy. Dixie-
Man oli Scottin sanojen mukai-
sesti hänen elämänsä koira, joh-

tuen koiran älykkyydestä, luon-
teesta, rohkeudesta ja ulkonö-
ästä. Alan Scott lopetti amerikan-
bulldoggien kasvattamisen
useiksi vuosiksi Dixiemanin kuo-
leman jälkeen, sillä Scott oli koi-
ran kuoleman tähden aivan mur-
tunut.   Meidän kaikkien
amerikanbulldoggien ystävien
onneksi Alan Scott ryhtyi myö-
hemmin jälleen kasvattamaan
ja jalostamaan aitoa työkoira-
amerikanbulldoggia. Hänet tun-
netaan Scott-linjaisesta ameri-
kanbulldoggiesta ja performan-
c e - l i n j a i s e s t a
amerikanbulldoggista, näiden
linjojen tiedään tarkoittavan sa-
maa asiaa, vahvaa, aitoa työkoi-
ra-amerikanbulldoggia.

Alan Scott
Suomeen!

NKC American Bulldogs Fin-
land ja SATHY ry. tuovat ameri-
kanbulldoggi-gurun, Alan Scottin
Suomeen kesällä 2007. Tämä
on ensimmäinen kerta kun Suo-
meen saadaan tämän tason
amerikanbulldoggi-asiantuntija,
joten paikalle odotetaan ihmisiä
ja koiria ympäri Euroopan sekä
myös Venäjältä.

Tämä ensikesän amerikan-
bulldoggi-suurtapahtuma tulee
olemaan vähintään kaksipäiväi-
nen. Toisena päivänä kisaillaan,
toisena päivänä on ulkomuoto-
näyttely ja molempina päivinä
kaikkien kisojen sekä näyttelyn
päätuomarina sekä kunniavie-
raana toimii itse Alan Scott.

Sinä päivänä jona järjestetään
kisat, on ohjelmassa taakanve-
toa, voimavetoa, korkeushyppyä
sekä mahdollisesti myös muita
SATHY-työkoiralajeja. Pyrimme
siihen, että kisalajit olisi sijoitettu
yhdelle päivälle ja että kaikki
SATHY-rotuiset koirat voisivat
osallistua näihin kisoihin. Kaikki
nämä viralliset kilpailut järjeste-
tään yhteistyönä NKC American
Bulldogs Finlandin ja SATHY
ry.:n toimesta.

Sinä päivänä jona järjestetään
ulkomuotonäyttely, on päätuo-
marina Alan Scott ja näyttelyyn
voi osallistua NKC rekisteröidyn
amerikanbulldoggin kanssa. Tä-
mä ulkomuotonäyttely on NKC
American Bulldogs Finlandin jär-
jestämä.

Tapahtumasta tullaan tiedot-
tamaan SATHY Uutiset lehdessä
sekä SATHY ry.:n Internet-
sivuilla www.sathy.fi
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Alan Scottin haastattelu,
yksinoikeudella SATHY Uutisissa
Tähän lehteen olemme saan-
neet itsensä Alan Scottin
haastattelun, kiitos NKC Ame-
rican Bulldogs Finlandin ah-
kerien amerikanbulldoggi-
harrastajien ja -kasvattajien!

Performance linjainen
amerikanbulldoggi

Performance amerikanbull-
doggi on koira jolla on fyysiset
ja psyykkiset valmiudet suoriutua
sille osoitetusta tehtävästä, on
se sitten metsästystä, karjan-
ajoa, suojelua, taakanvetoa tms.
Tietysti oma linjani on tunnetusti
performance linjaa, mutta on
myös muutamia muita linjoja,
jotka ovat sekoitus omaani ja
jotain muuta linjaa, joita voidaan
kutsua performance linjaksi.

Amerikanbulldoggin
koko

Itse en pidä suurista ameri-
kanbulldoggeista, omat urokseni
ovat 35-40 kg ja nartut 27–35
kg. On muutamia isoja ameri-
kanbulldoggeja jotka voivat työs-
kennellä, mutta niitä ei todella-
kaan ole paljon. Täällä USA:n
etelävaltioissa isommat ameri-
kanbulldoggit eivät yksinkertai-
sesti kestä kuumuutta ja esim.
catch work täällä tappaa ison
amerikanbulldoggin. Oma miel-
tymykseni pienempikokoiseen
amerikanbulldoggiin johtuukin

lähinnä siitä, etten voi käyttää
isoa koiraa missään. Voin aino-
astaan arvailla, niin kuin kaikki
muutkin, mitä on käytetty, jotta
on saatu isompi AB ja sen takia
en halua kommentoida koko asi-
aa. Se olisi pelkkää spekulointia.

Amerikanbulldoggin
luonne

Amerikanbulldoggin luonne
on monesti aliarvostettujen omi-
naisuuksien listalla kasvattajien
keskuudessa, vaikka sen ei pi-
täisi olla. Koiran luonne on yhtä
tärkeä kuin fyysiset ominaisuu-
det. Työkoiralla pitää olla peloton
ja tasainen, itsevarma luonne.
Koirat joilla ei ole draivia, jotka
ovat äärimmäisen arkoja tai ag-
gressiivisia ihmisiä kohtaan, täy-
tyisi jättää pois jalostuksesta ja
tämä koskee varsinkin pelkopu-
rijoita. Vaikeimmat tapaukset
olisi hyvä lopettaa vahinkojen
estämiseksi. Koira-aggressiota
yritän kitkeä pois jalostuksella,
lähinnä siitä syystä että on liian
vaarallista metsästää tai tehdä
muuta catch workia koira-
aggressiivisilla amerikanbulldog-
geilla.

Amerikanbulldoggin
tulevaisuus Euroopassa
ja Skandinaviassa

Kysymys mitä Skandinaavis-
ten ja Eurooppalaisten kasvatta-

jien pitäisi teh-
dä, jotta AB py-
syisi tulevai-
suudessak in
amerikanbull-
dogg ina,  on
varsin vaikea.
Koska monissa
maissa catch
work on kiellet-
tyä, on vaikeaa
pitää yllä draivia
ja kykyä saalis-
tukseen. Mie-
lestäni kasvat-
taj ien pi täis i
valita erittäin
kovalla draivilla
varustettuja ko-
v a h e r m o i s i a
amerikanbull-
doggeja jalos-
tusohjelmaan-
sa, tämä pitää
työlinjat kun-
nossa useita
sukupolvia. En
tunne Skan-
dinavian ja Eu-
roopan lakeja
joten minun on
vaikea sanoa,
mitä vois i t te
tehdä koirien
testaamiseksi.

Terveisinä amerikanbulldoggi-
kasvattajille haluan sanoa, että
kasvattakaa sellaisia koiria, joista
itse pidätte, koska kuitenkin jou-
dutte ruokkimaan ne joka päivä.
Jos kasvatatte performance
amerikanbulldoggeja, pitäkää

huolta, että hankitte jalostukseen
koiria joilla on peloton, itsevarma
luonne, hyvä terve rakenne ja
draivia työntekoon.

Terveisin amerikanbulldoggi-
kasvattaja Alan Scott

Alan Scott ja aito työkoira... mutta ei sentään amerikan-
bulldoggi vaan toinen SATHY-työkoirarotu, patterdalen-
terrieri. Herra Alan Scott on kaikkien työkoirien ystävä!
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IDBA eli International Dog
Breeders Association järjesti
hienot pitbull-kisat Puolassa
viikkoa ennen SATHY Expoa.

Pit Bull Show järjestettiin Puo-
lassa, Zbroslawicessa, 9.-
10.9.2006. Kisalajeina oli taa-
kanveto, korkeushyppy, sprintti-
juoksu ja ulkomuotonäyttely.
Lauantaina 9.9. kisaohjelmassa
oli taakanveto, korkeushyppy ja
sprinttijuoksu. Sunnuntaina 10.9.
ohjelmassa oli ulkomuotonäytte-
ly. Puolan Pit Bull Show näytte-
lyn tuomari oli Tom Garner,
APBT-kasvattaja USA:sta.

Kisailijoita
Keski-Euroopasta

Jokavuotinen APBT-kisailu
Puolasta kerää osanottajia ja
yleisöä paikalle Puolasta ja lähi-
ympäristöstä. Paikalla on tietty
paljon puolalaisia ja saksalaisia
kisaajia. Tänä vuonna kisailijoita
tuli kaikenkaikkiaan yhteensä 80
amerikanpitbullterrieriä. Vieraile-
vina koirina kisoissa nähtiin
myös mm. bullterriereitä, dogo
argentinoja sekä amerikanbull-
doggeja. Kaikenkaikkiaan tapah-
tuma oli hyvin järjestetty, viikon-
l o p p u  o l i  m u k a v a  j a
reipashenkinen.

Puolan
kisatulokset

Lauantain kisat olivat jännittä-
vät ja kisatulokset olivat todella
hyviä ja huimia. Tässä viralliset
tulokset:

Korkeushyppy, apbt-nartut: voit-
taja Basquiat, voittohyppy 2 met-
riä.
Korkeushyppy, apbt-urokset:
voittaja Ramzes, voittohyppy
2,05 metriä.

Taakanveto, apbt-nartut:
1. sija: Kumpela Gochy, koiran
paino 18,36 kg, taakan paino
1 100 kg.
2. sija: Black Pepper, koiran pai-
no  17,68 kg, taakan paino
1 050 kg.
3. sija: Molly, koiran paino 17,34
kg, taakan paino 950 kg.

Taakanveto, apbt-urokset:
1. sija: Nestor, koiran paino
17,38 kg, taakan paino 950 kg.
2. sija: Rojber, koiran paino
20,62 kg, taakan paino 1 100
kg.
3. sija: Drakula, koiran paino
24,42 kg, taakan paino 1 250
kg.

Sunnuntain leikkimielinen ul-
komuotonäyttely veti eniten
osanottajia puoleensa.

Luokkia oli useita, eri ikäisille
koirille sekä nartuille ja uroksille.

IDBA-kisat Puolassa, taakanvetoa,
korkeushyppyä ja näyttely

Tässä houkutellaan pitbullia vetämään taakkaa puolalai-
seen tapaan – vain osallistumalla voittaa!

Pitbulleja oli mukavasti paikalla ja sää suosi tapahtumaa,
paikalla oli myös muutamia näytteilleasettajia.

Taakanvetokärryt kulkivat pyöröputkista tehtyjä kiskoja
pitkin. Kiskot lepäsivät betonielementtien päällä.

Tässä neuvotellaan taakanvedosta, kärryissä taakaa
yhteensä 400 kg.

Omistajien jutellessa tärkeitä on hyvä tilaisuus ottaa pienet
kenttälevot.

Koirat ovat koiria, myös täällä maistuu pureskeltavaksi
vaikka keppi.

350 kg melkein maaliviivalla asti, vielä kun malttaisi vetää
puuttuvat 20 cm!

Yleisön joukossa oli myös nuoria koiria, kuten tämä
pitbullin pentu.
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Stort tack till SATHY för en
mycket trevlig tävling!

När vi lämnade Sverige så
var det lite blandade känslor.
Från början var det tänkt att flera
svenska hundar skulle delta på
SATHY Expo. Tidigare har det
inte varit så hög kvallitet på de
finska weight pull hundarna. Vil-
ket hade gjort denna tävling
ganska ointressant, så klart man
vill vinna, men det är ingen heder
att vinna om man inte får vinna
över bra hundar!

Men till vår förtjusning fanns
det fler talet bra hundar. Även
om slut resultatet visade en
ganska klar skillnad så är ändå
marginalerna små, hade för
exempel Plexie missat sitt sista
drag och någon annan hund kla-
rat sitt sista hade det kanske
vart en annan vinnare, det var
för oss spännande hela tiden,
det är alltid svårt med nya
banor/vagnar hur de reagerar ju
mer vikt som lastas på.

Vi är nöjda med Plexies drag
som var mycket tunga för henne,
men vi är dock inte helt nöjda
med hennes sätt att dra denna
gång.

Så ni som var med och tävla-
de, träna på hårt så ses vi på
SATHY Expo nästa år eller på
någon annan tävling i Europa.

SATHY Expo var en mycket
trevlig dag! Det är bra organise-
rat och det flyter på mycket ef-
fektivt med alla aktiviteter.

Med vänlig hälsning
Team Hardcore

Hälsningar från Sverige,
hälsa till alla arbetshundar!

‘PR’ Dunkel’s Lady Shirley eli
kutsumanimeltään Siiri, osoitti
olevansa rotunsa äärimmäi-
sen nopea edustaja SATHY
Expo 2006 tapahtumassa.
Siiri, tuo pikkuinen amerikan-
kääpiöterrieri, juosta ponkaisi
pienten koirien nopeusjuok-
sun Pohjoismaiden mestarik-
si!

Siiri on nopsajalkainen ame-
rikankääpiöterrieri – nyt myös
todistetusti Pohjoismaiden no-
pein.

Siirin nopeuden kyllä huomaa
myös kotioloissa. Siiri on hyvin
sulavaliikkeinen ja tuntuu siltä,
että hän on liikkeessä ihan koko
ajan, paitsi nukkuessaan.

Voittoon vaikutti luultavasti
osittain myös Siirin luontainen
arkuus. Siirillä oli yksinkertaisesti
niin kova kiire mamman helmois-
ta suoraan iskän turviin, että
voitto irtosi. SATHY Expo -
tapahtuma oli muutenkin helposti
pelkäävälle leidillemme aivan
liian pelottava, joten juoksukin
piti hoitaa äkkiä alta pois. Sivu-
raiteille ei edes vilkaistu.

Nopeuden ja arkuuden lisäksi
Siirille ominaisia piirteitä ovat
kiltteys ja ystävällisyys. En ole
vielä koskaan tavannut yhtä kilt-
tiä ja ystävällistä koiraa kuin Siiri
– rotuun katsomatta. Kuitenkin
myös terrierin itsepäisyys ja it-
senäisyys tulevat selvästi esiin.
Jos Siiri kesken lenkin päättää,
ettei enää kävele metriäkään,
niin sitten Siiri ei kävele. Eipä
siinä auta muu kuin kopata leidi
kainaloon ja kantaa vähän mat-
kaa. Sitten taas meno maistuu.
Näistä hyvinkin erilaisista pala-
sista koostuu yksi aivan vastus-
tamaton kokonaispaketti koiraa!

Talvi ja pakkaset tekevät taas
tuloaan ja Siirinkin vauhdin luulisi
hidastuvan kylmän tullen. Nimit-
täin pakkasellahan Siiriä ei saa
lenkille millään ilveellä, ei edes
talvitakilla varustautuneena. Pa-
kolliset tarpeet hoidetaan lähim-
pään mahdolliseen paikkaan ja
juostaan tuhatta ja sataa takaisin
sisälle lämpimään. Ja millä vauh-
dilla!

Terhi Ruuska

Siiri, Pohjoismaiden nopein
pieni koira

Team Hardcore ja todella upea työkoira, amerikanpitbullterrieri Plexie! Ruotsin ja Skandivanian paras taakanvetäjä
jo useana vuonna peräkkäin on APBT Plexie. Plexie teki SATHY Expossa hattutempun, ja voitti kolmatta kertaa
peräkkäin oman luokkansa taakanvedon Pohjoismaiden Mestaruuden sekä oli Best in Show, eli veti kaikista
koirista parhaimman kertoimen (vedetty paino suhteessa koiran omaan painoon, Pound For Pound, P4P).
Plexie voitti SATHY Expossa myös koirien korkeushypyn, eli hyppäisi korkeimmalle suhteessa omaan säkäkorkeu-
teensa. Mahtavan upea koira!



Värit: nauhan väri musta, pehmusteen väri
musta, sininen tai punainen, kapulan väri
musta (tai pehmusteen värinen).
Tilauksesta saatavilla myös muita värejä.

VALMIIT KOOT JA HINNAT:

• pienet koirat I (1-3 kg koirat) 50 €
• pienet koirat II (3-4 kg koirat) 55 €
• pienet koirat III (5-6 kg koirat) 60 €
Tarkoitettu amerikankääpiöterriereille,
amerikankarvatonterriereille ja
patterdalenterriereille.

• keskikokoiset koirat I
  (15-20 kg koirat) 90 €
• keskikoiset koirat II
  (20-25 kg koirat) 100 €
• keskikoiset koirat III
  (25-30 kg koirat) 110 €
Tarkoitettu amerikanpitbullterriereille.

• isot koirat I (30-40 kg koirat) 120 €
• isot koirat II (40-50 kg koirat) 130 €
• isot koirat III (50-60 kg koirat) 140 €
Tarkoitettu amerikanbulldoggeille ja vanha-
englanninbulldoggeille.

Tilaukset Internet-sivuilta
www.koiratuote.fi/sathy

Anna tilauksen yhteydessä tarkat mitat.

HUOM! HUOM! HUOM!
Taakanvetovaljaisiin saatavilla myös oma
BRODEERAUS, esim. koiran nimi.
Toimitusaika noin 1-2 viikkoa.
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tarjouksena lokakuun ajan
SATHY ry.:n jäsenille hinnoista -10 %!

Nyt niitä saa: Suomessa tehdyt, laadukkaat
TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!
Valmiit koot ja mittatilauskoot, sama hinta!

Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy
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Amerikanbulldoggit
SATHY Expossa

Amerikanbulldoggeja oli
SATHY Expossa  iso joukko mu-
kana kisailemassa ja katsomas-
sa maailman menoa. Paikalla
oli myös paljon työkoira-
amerikanbulldoggeista kiinnos-

tunutta yleisöä
sekä ab-

harrastajia,
jotka ol ivat jättäneet

koiran syystä
tai toisesta

k o t i i n
n u k -

k u -

maan.

Korkeushyppy

K o r -
k e u s -

h y -

pys-
sä oli

m o n t a

hyvää amerikanbulldog-
gia kokeilemassa
notkeut taan ja
rohkeuttaan. Tä-
mä uusi laji on
s e l v ä s t i k i n
noussut suo-
m a l a i s t e n
työkoirahar-
rastajien suo-
s ioon ,  sen
näkee jo osal-
listujamääristä-
kin.  Korkeus-
h y p p y k i s a  o l i
erittäin näyttävä ja
jännittävä, huimia kor-
keuksia kun hypittiin nyt en-
simmäistä kertaa tavoit-
teena Pohjoismaiden
virallinen mesta-
ruus. Selvästikin
korkeushyppy
lajina kiinnos-
t a a  s e k ä
osallistujia et-
tä yleisöä ja
näin tämä laji
on lunastanut
p a i k k a n s a
muiden SATHY
työko i ra la j ien
k e s k u u d e s s a .

Voimaveto

Voimavedossa oli
muutama ameri-
k a n b u l l d o g g i
mukana ja yri-
tystä ei puut-
tunut.  Ihan
kuin tältä ro-
dulta joskus
muka puuttui-
si.. Voimave-
dossa tyylit oli
hallussa ja koirat
tiesivät mitä olivat
tekemässä. Kovia,
jämäköitä, ammatti-
maisia vetoja nähtiin tuhti
nippu.

Taakanveto

Taakanveto se
vasta oli menes-

tystä amerikan-
bulldoggeille!
Raskaan sar-
jan taakanve-
don kaksi pa-
rasta koiraa
olivat ameri-
kanbulldoggi

Dana ja ameri-
kanbulldoggi Iita.

Nämä amerikan-
bulldoggit ovat mo-

lemmat nuoria tulevia
tähtiä tässä lajissa, näistä koi-

rista kuullaan vielä jat-
kossa. Nämä eivät

kuitenkaan olleet
ainoat amerikan-

bulldoggit jotka
vetivät hyvin.
Kaiki l la ab-
koirilla oli hyvä
tyyli ja var-
muus, tulokset
puhuvat puo-
lestaan. Näkee

aivan selvästi
että treenattu on

ja sehän on hyvä
asia.

doggi Dana veti 900 kg
uskomattomalla varmuudella

ja avustettuna tuhdit  1
220 kg! Virallisen

kisan jälkeen Da-
na veti vielä 1
180 kg, ja vie-
läpä aivan su-
juvasti, että yli
4 0  k e r t a a
omaan pai-
noonsa näh-
den!  Harmi

kun tämä su-
perveto ei jäänyt

p ö y t ä k i r j a a n
mutta tästä tuli kui-

tenkin arvokasta ko-
kemusta seuraaviin kisoi-

hin. Muut amerikanbulldoggit
eivät suinkaan jalkoihin ole jää-
mässä, Dana on kuitenkin tree-
nannut pidemmän aikaa kuin

muut
e l i
nousevia
amerikan-
bulldoggi taa-
kanveto-tähtiä näh-
d ä ä n  v a r -
masti tu-
l e v a i -

suu-

des-
sakin
paljon
lisää.

Amerikanbull-
doggi =
työkoira

Kyllä
a m e r i -
kanbulldoggi
on todel l inen
työkoira, ainakin nämä koirat
jotka SATHY Expoon osallistui-
vat tämän todistivat! Kiitos kai-
kille osallistujille oikein paljon,
ilman hyviä koiria ei saa hyviä
kisoja!

P. H.

American Pulling Alliancen
kolmannet Skandinaaviset taa-
kanvetokisat käydään Tanskas-
sa 14.10.2006. APA kisoissa ko-
koontuu kovin taakanvetäjien
kerma.

Taakanvetokisa tullaan käy-
mään maa-alustalla, kumipyörä-
kärryillä. Tapahtuman järjestäjä
on E.Summer ja päätuomari on
Dan Simonsen. SATHY ry.:n
“agentteja” on paikan päällä
Tanskassa kisaamassa ja ensi
SATHY Uutiset lehdessä saam-
me lukea juttua Tanskan kisoista,
kuvien kera.

Näille sivuille tullaan syksyn
ja alkutalven aikana tekemään
valtava tietopaketti taakanvedos-
ta, sisältäen tietenkin kaikki tä-
mänastinen SATHY ry.:n antama
tieto taakanvedosta, jota on ke-
rätty jo vuodesta 1997.

Uutena tietona näillä taakan-
vetoon erikoistuneilla ja pereh-
tyneillä sivuilla tulee olemaan
paljon asiaa taakanveto-
koulutuksesta, treeneistä, tarvik-
keista, ja kaikesta muusta mikä
olennaisesti taakanvetoon liittyy.

APA taakanvetokisat
Tanskassa

www.taakanveto.fi
www.taakanveto.com

Lisää tietoa American Pulling Al-
liancen järjestämistä taakanveto-
kisoista löydät Internet-osoitteesta
www.weightpull.com

www.taakanveto.fi ja
www.taakanveto.com sivuille tul-
laan keräämään Suomen mahta-
vin taakanveto-paketti, pidä silmät
ja korvat auki!
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Pitkä harkinta-aika
koiran hankinnalle

Perheessämme oli vuosien
ajan keskusteltu koiran hankin-
nasta. Tyttärelle oli jopa annettu
lupauksia; kun asumme omako-
titalossa, perheeseen tulee koira.
Perheen isällä oli nuoruudessa
ollut bokseri ja tyttärellä oli useita
koiratuttavuuksia. Äiti oli pikku-
tyttönä ollut eläinystävä tyttöjen
tyypilliseen tapaan. Olimme siis
hyvin …”vihreitä” koiramaailmas-
sa. Edellytykset koiranhankinnal-
le olivat olemassa: aikaa, halua,
tilaa ja innostusta. Toisaalta olim-
me kuulleet myös kauhujuttuja
koirista, jotka tuhoavat kodin
irtaimiston isäntäväen ollessa
poissa, haluavat pissalle monta
kertaa yössä, lähestyvät ham-
paat ojossa kaikkea liikkuvaa.

Oikea rotu ja
oikea kennel löytyy

Keväisenä iltana perheen äiti
surffaili internetissä ja löysi Toy
Fox Terrier Kennelin sivut. Sivut
poikkesivat muista vastaavista
niin myönteisesti, että ne oli heti
luettava kokonaan. Lukusession
hurmaamana äiti julisti, että jos
koira joskus taloon tulee, se on
tältä kasvattajalta. Hankinnan
ajankohdaksi ajateltiin aikaisin-
taan seuraavaa kesää. Joitakin
päiviä tämän jälkeen sivulle tuli
yllättäen tieto juuri syntyneen
pentueen vapautuneesta uros-
pennusta. Äidillä ja tyttärellä oli
vaikeuksia hillitä itseään, olisiko
tuo koira sittenkin meidän. Per-
heneuvottelut olivat ankarat. Isä
yritti tosissaan torpata koko
hankkeen. Perheen pojista 22-
ja 15-vuotiaat suhtautuivat asi-
aan neutraalisti. 11-vuotias kuo-
pus halusi kovasti koiraa. Jako
oli matemaattisesti tasan.

Vierailulle
kenneliin

Tytär soitti kenneliin ja tämän
puhelun rohkaisemana tehtiin
alustava päätös. Kasvattaja ha-
lusi tavata perheen ja perhe ha-
lusi käydä kennelissä. Vierailun
kuluessa päätös oikean koiran
löytymisestä vahvistui. Isä harasi
vielä hiukan vastaan ja puhui
neitikoirasta. Koiraan hänkin jo
oli suostuvainen, mutta noin pie-
ni ja söötti…

Odotusaika

Odotusaikana kävimme läpi
asioita, joita koira elämässämme
tulisi mahdollisesti muuttamaan.
Pentueen omilla sivuilla vierailtiin
useita kertoja päivässä, kennelin
tunnari tuli kovin tutuksi. Pentu-
päiväkirja ja webkamerakuva
tutustuttivat tulevan koiran tapoi-
hin. Perheenjäsenet vertailivat
havaintojaan; yksi näki Cassiuk-
sen pissaavan, toinen huomasi
sen retuuttavan jo hienosti
lelua… tänään se katsoi suoraan
minua ruudulta. Kotia tarkastel-
tiin koiran näkökulmasta, matot

käärittiin, isä rakensi pentulaati-
kon, koirakirjoja ahmittiin, sekä
tieto- että kaunokirjallisuutta.
Perheenjäsenet nukahtivat iltai-
sin Cassiuksen hahmo verkko-
kalvoillaan.  Varusteita ei juuri
ollut tarpeen hankkia, kasvatta-

jan pentupakkauksessa oli kaikki
tarpeellinen.

Kasvattajan valinta on mieles-
tämme tärkeimpiä asioita sopi-
van koirarodun valinnan jälkeen.
Oman koiramme kasvattaja on
esimerkillinen, emmekä osaa

toivoa mitään enempää. Voim-
me vain kuvitella, kuinka paljon
hän on antanut aikaansa näiden
koirien asialle. Hänen pentujen
kasvatuksessa tekemänsä työ
on suuresti helpottanut meidän
tekemäämme kasvatus- ja kou-
lutustyötä sekä koko yhteiseloa
pennun kanssa.

Pentu tulee
kotiin

Haimme Cassiuksen kotiim-
me 8-viikkoisena. Kotimatkalla
oli aluksi pientä uikutusta, joka
vaimeni nopeasti uuden emän-
nän lohduttavan käden silityk-
sessä unituhinaksi. Olimme ko-
tona vasta keskiyön aikaan.
Cassius vapisi jännityksestä,
pienet tassut liukuivat paljaalla
parketilla, mutta ruoka maistui!

Ensimmäisestä aamusta läh-
tien Cassius on liikkunut kotiym-
päristössä perheenjäsenen itse-
varmuudella. Ensimmäisinä
päivinä peileistä ja hohtavaksi
kiillotetun pianon kyljestä Cassi-
us yritti uhitella tarmokkaasti
kiiltävästä pinnasta heijastuvalle
leikkitoverille (äiti oli evästänyt
kotiin jääneitä, että piano olisi
kiillotettava uuden koiran kunni-
aksi).

Alkutaipale
uudessa kodissa

Elämä koiran kanssa on ylit-
tänyt kaikki odotuksemme, vaik-
ka ne olivat jo etukäteen korke-
alla! Cassius on ollut iloinen,
oppivainen, leikkisä, rauhallinen
ja toisaalta hyvin määrätietoinen
ja itsevarma. Sukulaisen sanoin,
aivan teidän koiranne.

Isä ja pojat olivat kesän ajan
lomalla. Kesä oli iloa ja leikkiä
täynnä, useita tunteja päivässä
vierähti koiran kanssa leikkiessä.
Perheen äiti oli tähän saakka
luullut miestään (jonka on tunte-
nut lähes 25 vuotta) tiukan rati-
onaaliseksi asialinjalla olevaksi
aikuiseksi. Cassius kaivoi esiin
leikkivän ihmisen: hieno, uusi
ulottuvuus. Kuopus tunsi ajoittain
jopa haikeutta, Cassius oli nuorin
ja sai huomiota kaiki l ta.

Koira ei sekoittanut kotia, vain
yksi pieni koiruus koko kesänä;
liina alas pöydältä ja kukkaruuk-
ku lattialle.

Koiranpentu
sairastaa

Suurimmat murheet olivat 3-
kuukautisen Cassiuksen pari
pientä sairastumista kesällä, mo-
lemmat puhkesivat viikonloppu-
na eläinlääkäreiden päivystysai-
k a n a .  K a s v a t t a j a  o l i
korvaamaton apu, kun olimme
ensi kertaa sairaan koiran hoita-
jina. Hänen ohjeillaan vaivat voi-
tettiin. Elektrolyyttiliuosta välillä
vain jopa 5 ml:n erissä puolen
tunnin välein. 1,5 vrk:n ajan pelk-
kää nestettä, sitten keitettyä riisiä
ja vettä. Kun poika ei saanut
syödä edes ruohonleikkuujätettä
ulkona, se yltyi jermuilemaan ja

Amerikankääpiöterrieri
muuttaa taloon

‘PR’ Dunkel’s Cassius upeassa merimiespaidassaan, keinussa kesällä
2006. Tomera ja komea amerikankääpiöterrieri-poika!

Cassius kotona kuninkaan paikalla, pöydän päällä. Pienen koiran paras
paikka on tottakai kaiken keskipisteenä, sekä kotona että muuallakin.
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murisi kunnolla.
Koiraraasu oli vatsataudissa

ja kodin täyttivät huumavat lihan
ja muun valmistuvan herkun
tuoksut, kun valmistelimme 40
hengen perhejuhlia, ruokakutsu-
ja. Jouduimme rakentamaan
massiivisia esteitä keittiön ym-
pärille. Silti urhea potilas yritti
sitkeästi kohti tuoksujen lähdettä.

Vielä ankarampi tauti oli tulos-
sa, joten oli hyvä, että sairasta-
mista oli jo harjoiteltu. Pari viik-
koa vatsataudista Cassius
kuumeili, oli vetämätön, edes
ruoka ei maistunut. Peräpäässä
vaikutti olevan vaivaa, oliko tämä
sitä anaalirauhasongelmaa? Et-
simme tietoa aiheesta ja viimei-
senä toivonamme soitimme taas
kasvattajalle. Olivatko nämä vih-
reät koiranomistajat taas hanka-
luuksissa?

Anaalirauhasongelmilta vai-
kutti. Peräpää oli turvoksissa ja
koira oli selvästi kipeä. Lämmin
suihkuttelu useita kertoja päiväs-
sä ja anaalirauhasten hellä tyh-
jentäminen helpottivat oloa hiu-
kan. Kuivumisen estämiseksi
nesteytimme Cassiusta jo tutuksi
tulleella ruiskumenetelmällä.
Maanantaina eläinlääkäri tyhjen-
si kevyessä anestesiassa koira-
paran anaalirauhaset. Lisäksi
määrättiin antibioottikuuri viikon
ajaksi ja tarvittaessa kipulääket-
tä. Tämän jälkeen olemme tark-
kailleet peräpäätä säännöllisesti,
mutta toistaiseksi tyhjentyminen
on sujunut luonnollisella tavalla.
Tästä vaivasta Cassius parani
hämmästyttävän nopeasti. Ka-
malinta toipilaana oli pitää kau-
luria. Koira oli kuin Nalle Puh-
tarinoiden aasi I-haa, lohdutto-
man apea liikkumaton otus, jon-
ka etu- ja peräpää riippuivat kohti
maata. Onneksi lääke auttoi ja
eritys kuivui vuorokaudessa ja
kauluri saatettiin panna kaappiin
odottamaan.

Kuka on kuka?

Toki koiran kanssa on rajan-
käyntiä ollut. Kun ihminen on
lemmikin ottanut, hän on siitä
kaikkinaisessa vastuussa. Kas-
vattajien viisailla ohjeilla olemme
selvinneet näistä tilanteista. Kyn-
sien leikkaus ei ole kivaa, mutta
ne leikataan silloin, kun omistaja
sen hyväksi näkee. Ihmisiä ei
näykitä, eikä muille murista. Cas-
sius on hyvin nopeasti oppinut
tekemisensä rajat. Rajoitettuja
asioita on oikeastaan kovin niu-
kasti. Mukavaa tekemistä sitäkin

enemmän; etsimis-, hyppy-, ma-
kupalanpiilotus- ja leluleikit ovat
koko perheen suosiossa. Pitkät
kävelyretket mieluiten luonnon-
ympäristössä innostavat Cas-
siusta ja ovat perheen vanha
harrastus.

Oma veli,
paras kaveri

Kesän kohokohtia on ollut koi-
raveljen tapaaminen. Iloiseksi

yllätykseksi Cassiuksen isoveli
Papu oli muuttanut samalle paik-
kakunnalle. Papu tuli Cassiuk-
sen luo kylään ja parin tunnin
uuttera jyllääminen väsytti
ihanasti molempia koirapoikia.

Cassiuksen kotinurkilla asuu
paljon erilaisia koiria ja sieltä on
löytynyt mukavia tuttavuuksia.

Suuri
Hurmuri

Cassius on hurmannut kaikki
ihmiset, kasvattajan mukaan se
on hyvin tavallinen ilmiö näillä
koirilla! Perheen sukulaiset, joille
koirat ovat olleet tähän asti elä-
män marginaali-ilmiöitä, ovat
osoittaneet Cassiusta kohtaan
hämmästyttävää kiinnostusta,
jopa innostusta. Perheen vaari,
tiukan linjan insinööri, paljasti
seuranneensa koiran vaiheita
nettisivuilta päivittäin. Isän sisar,
joka suurieleisesti ilmoitti lopet-
tavansa vierailut perheen luo,
kun koira tulee taloon, on sen
sijaan lisännyt vierailujaan Cas-
siuksen vuoksi. Tunne on mo-
lemminpuolinen, Cassius ottaa
hänet vastaan jäljittelemättömäl-
lä tyylillään, kosteasti ja häntäli-
hasta kiivaasti käyttäen. Olem-
me eläneet todeksi sanonnan
“koira on ihmisen paras ystävä”.

SATHY
Expossa

Alkusyksyn suuri tapahtuma
oli SATHY-rotuisten koirien
SATHY Expo-tapahtuma Helsin-
gissä. Perheen tytär, Cassiuksen
omistaja, ilmoitti koiran kisoihin
ottamaan tuntumaa TFT-rotujen
omiin juttuihin korkeushyppyyn,
nopeusjuoksuun… Suurten koi-
rien äänet ja tuoksut olivat aluksi
kovin jännittäviä, mutta päivän
mittaan Cassius tottui niihin ja
vaikutti viihtyvän tapahtumassa.
TFT-sivuilta tutut kaverit Dali,
Goljat, Rambo, Rocky, Siiri, Viivi
ja muut tuli haisteltua. Kisame-
nestys oli ikä ja kokemus huo-
mioiden kohtuullista, illan viimei-
nen ohjelma nopeusjuoksu meni
jo varsin määrätietoisesti. Osan-
otto oli voittoa tärkeämpää. Va-
litettavasti emäntä sairastui kisan
edellä ja olimme kisoissa kak-
kosmiehityksellä.

Talvea
odotellessa

Jäämme innokkaasti odotta-
maan tulevaa talvea, Cassiuk-
sen ensilumi, kävelyretket talvel-
la ja osoittautuuko koirapoika
vanhempiensa kaltaiseksi ulkoil-
maeläjäksi, pikku jääkarhuksi.

Perhe Gustafsson

Cassius ponkaisee komeasti korkean hypyn sängylle. Sänky on koiran
paras nukkumapaikka, tuumii Cassius-poika.

Kumpi meistä on se koriste-esine, tuumii Cassius... no minä olen
tietenkin se perheen pää ja tuo kynttilä tuossa on se koriste-esine!

Myytävänä kaksi vanhaeng-
lanninbulldoggia. Molemmat
ovat syntyneet Suomessa, pe-
räisin Olde Ranchilta, rekiste-
röityjä, terveitä koiria.

Uros

Uros on syntynyt 21.2.2003,
“Patu”. Patun isä on Bruce ja
emo Donna. Väritys ruskeamus-
ta tiikeri. Paino noin 35 kg

Patu on hyvin leikkisä ja ener-
ginen koira.

Narttu

Narttu on syntynyt 5.11.2003,
“Mimmi”. Mimmin isä on Tankki
ja emo Meku. Väritys mustaval-
koinen. Paino noin 33 kg. Mimmi
on leikattu.

Mimmi on rauhallinen ja sym-
paattinen koira.

Molemmat koirat ovat hyvin
ihmisystävällisiä ja niillä on pal-
jon luonnetta.

Joudumme valitettavasti luo-
pumaan koirista allergian takia.
Koirat ovat Espoossa.

Hintapyyntö on 1 200 euroa
/ koira.

Yhteydenotot Timo Leppälä,
s-posti timo.leppala@iki.fi,
puhelin 044 2633 106 (iltaisin).

Myytävänä kaksi
vanhaenglanninbulldoggia

Kaksi vanhaenglanninbulldoggia
on nyt uutta, rakastavaa kotia
vailla. Ota heti yhteyttä! Kuvan
olde ei ole myytävänä.
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Dimangia...

Päivystysviikonloppu taas, tyl-
sää... Pääsin onneksi ajoissa
työmaalle, ja kotimatkalla kävin
Stockalla ihastelemassa koirien
strassipantoja.  Suurin koko, jos-
sa oli arviolta kolmekymmentä
pikkusormenpään kokoista, kai-
kissa sateenkaaren väreissä
säihkyvää kiveä, olisi ehkä mah-
tunut meidän pittineidille, mutta
vilkaisinpa hintaa: 139 euroa.
Aahhahhahhah.... Eikä siinä-
kään vielä mitään, olihan minulla
matkassa vanha luottoystävä
Visa Kortti, mutta pannan kiinni-
tysrengas oli tosi heiveröinen,
olisikohan yhdenkään talutti-
memme lukko siihen edes mah-
tunut, puhumatta miltä se olisi
sitten näyttänyt – kuin ranskalai-
set korot tuulipuvun kanssa, il-
meinen tyylirikko. Ja missään
rullarihmassahan ei meidän pit-
bullia voi ulkoiluttaa, on se sen
verran elämäniloinen. Kauhuku-
va, missä panta katkeaa ja 139
euron arvosta tekojalokiviä sin-
koilee eri ilmansuuntiin, koiran
painellessa 80 km tuntinopeu-
della omaansa, on ihan liian pe-
lottava...

Painimatseja

Tyhmää pitää lukua siitä kenet
pittini kulloinkin on leikkimielises-
sä painimatsissa selättänyt, totta
kai se selättää, mitä muuta siltä
kohtuudella voisi edes odottaa,
mutta voiko minua kovin anka-
rasti moittia, jos joskus haluan
nyppäistä pari rusinaa  pullasta
minäkin, ja kertoilla koirani uro-
töistä.

Siis tämän kerran vielä... Tä-
nään oli puistossa kolme faara-
okoiraa. Pittini olisi liittynyt niiden
seuraan oikein mielellään, mutta
yksi joukosta, nuori uros, kulki
koko ajan kuono kiinni tyttöni
peräpäässä, ja pitbullinihan ei
yhtään tykkää sellaisesta. Sai

t raumoja  ekan
juoksunsa jälkeen
tai jotain.  Eli se
hyvin selkeästi il-
moitti EI olevansa
kiinnostunut, ja
silloin aloitti uros
tauottoman hauk-
kumisen.

O len  j oskus
ajatellut, että faa-
raokoira voisi olla
mukavakin, mutta
ei, sitä ääntä en
ehkä sittenkään
kauan kestäisi...
Eikä kestänyt pitti-
nikään vaan kis-
kaisi faaraokoiran
ulkoilutakin korke-
an kauluksen tä-
män pään yli ja al-
koi sitten pyörittää
sokkoa kosiskeli-
jaansa. Olisi luullut
uroksen jo tästä
tokenevan, mutta
eipä varsinaisesti.
Se  va in  a l ko i
haukkua pitilleni
vähän pidemmän
matkan päästä. Oli
sinnikäs ja pe-
räänantamaton
koira...

Visiitillä

Oltiin visiitillä kummitytön per-
heen luona.  Alunperin oli tarkoi-
tus käydä jättämässä jäähyväi-
set 13-vuotiaalle ajokoiralle, jolla
on ruvennut ilmenemään van-
huudenhöperyyttä, pidätyskyvyt-
tömyyttä ym. remppaa,  mutta
ajokoira oli käynyt lääkärintar-
kastuksessa, eikä mistään pikai-
sesta poistumisesta autuaammil-
l e  me tsäs t ysma i l l e  o l e
toistaiseksi puhettakaan – ja
ihan omalta itseltäänhän tuo to-
siaan vaikutti. Ystävälliseltä, ah-
neelta ja vähän poissaolevalta.
Värit vain ovat vähän haalistu-
neet.

No joka tapauksessa, ruvettiin
sitten jossain vaiheessa mietti-
mään, että olisi hauskaa, jos
pittini voisi lähteä mukaan. Koi-
ranihan on vielä erittäin sosiaa-
linen (kuuluisat viimeiset sanat
...) ja mielessämme välkkyi kau-
nis kuva, missä koirat yhdessä
hyppelehtivät aidatulla takapihal-
la ja kaikilla on NIIIIN mukavaa.
 Se ei sitten todellisuudessa
mennyt aivan näin, kuitenkaan.

Suurten järkytysten välttämi-
seksi olimme sopineet, että per-
heen kolme koiraa, tai ainakin
osa niistä, olisi pysäkillä vastas-
sa ja kävelisimme sitten yhdessä
loppumatkan, jotta koirat voisivat
rauhassa tutustua toisiinsa. Oli-
kin varmaan erittäin hyvä suun-
nitelma, kun kyllähän koirat tosi-
aan järkyttyivät, paitsi pittini ja
ajokoira, jotka pitivät toisistaan
ensi silmäyksellä ja se oli siinä
sitten. Mutta ne kaksi muuta...
Joo, niillä on ollut hiljattain trau-
maattinen kokemus ketjunsa
katkaisseen 100-kiloisen bern-
hardilaisen hahmossa, mutta
eihän nyt pittineitini muistuta
raivoavaa Cujoa millään tavoin,
että jotain enemmänkin periaat-
teellista kenties oli kyseessä
heidän kohdallaan.

Molemmat ovat rescue-koiria
ja taustaltaan monirotuisia. Isom-
pi haukkui tauotta koko paritun-
tisen vierailumme ajan, ja pie-
nempi  ku lk i  hampai taan
väläytellen pitkin seinänvierus-
toja.  Tämä siis sitten, kun olim-
me siirtyneet sisätiloihin ja koirille
selvisi, että hirvittävä, kammot-
tava pitbulli seuraisi ihan perille
saakka, eikä uhkailu tehnyt sii-
hen KERRASSAAN MINKÄÄN-
LAISTA vaikutusta.  Siinä vai-
heessa aloin miettiä oliko oman
koiran ottaminen mukaan sitten-
kään niin loistava ajatus.

Pitbullini ei ollut moksiskaan.
Se sipsutti remminsä päässä
kuin Euroopan omistaja, ja se
käveli taloon sisään kuin olisi
asunut siellä ikänsä. Se ei ollut
karvan vertaa aggressiivinen tai
edes pullisteleva, se vain meni
minne tahtoi ja teki mitä lystäsi,
töni toiset koirat tieltään, tarkisti
 keittiössä ruokakupit ja kiipesi
isomman rescuen nimikkotuoliin
– tästä seurasi niin kammottava
vastalauseiden myrsky tuolin
alkuperäisen haltijan taholta, että
talon isäntä ryntäsi tukka pystys-
sä päiväuniltaan, kun luuli vallan
murhia tapahtuvan. Pittini terveh-
ti nyt ensi kerran tapaamaansa
isäntää kuin kauan kaivattua
ystävää.

Ajokoiran kanssa pittini siis
tuli juttuun äärimmäisen hyvin.
Ne söivät yhdessä korppuja, is-
tuivat rinnakkain sohvalla ja kai-
kin tavoin ottivat iisisti, eikä tällä
varmaan ollut mitään tekemistä
niiden työkoiraperimän kanssa
– ajokoira on loistavaa kettuva-
lioiden sukua. Mielelläni tietysti
ajattelisin tässä piilevän jonkin-
laisen yhteyden, mutta saattoi-
han tuo olla ihan sattumaakin...

On kyllä sanottava geneetti-
sen monimuotoisuuden puolus-
tukseksi, että kun lähdettiin pa-
l u u m a t k a l l a  y h d e s s ä
kävelemään bussipysäkille taas,
ottivat molemmat pittini vierailun
vuoksi raiteiltaan suistuneet res-
cuet huomattavasti rauhallisem-
min. Ehkä ne olivat helpottunei-
ta, kun tajusivat meidän
lopultakin lähtevän... Vain muu-
taman kerran välähtivät pienem-
män hampaat, ja isompi yritti
jopa tulla perässämme bussiin
– ehkäpä pitbullillani on jonkin-
laisia laumanjohtajan kykyjä. Tai
sitten ei. Ja ajokoiraa ei olisi
voinut vähempää kiinnostaa.

Että en tiedä otanko omaa
koiraa mukaan enää toistami-
seen. Vaikka SILLÄ epäilemättä
olikin oikein hauskaa...

Sharpei,
erilainen koira

Aikani kuluksi kävin hieman
surffailemassa Internetin ihmeel-
lisessä maailmassa. Silmääni
osui suomalaisen sharpei-
harrastajan kotisivut, jossa ko.
ihminen esitteli nelivärikuvin kah-
den sharpei-narttunsa yhteenot-
toa. No eihän se mitään nättiä
katseltavaa ole, korva melkein
revitty irralleen, tosin ovathan
jotkut tulleet kotiin ja löytäneet
koiransa peräti raatoina, että
SIINÄ mielessä ei mikään kamp-
pailu elämästä ja kuolemasta,
varsinaisesti.

Sharpei on muutenkin, ter-
veenäkin, varmaan maailman
säälittävimmän näköinen koira-
rotu. Paksu, lymfaattinen nahka,
jonka oletettavasti pitäisi suojata
koiraa tappelussa, mutta joka
minun mielestäni näyttää vain
aristavalta ja pöhöttyneeltä, sel-
laiselta, että tuohon kun haukkaa
niin varmasti sattuu...  Ärtyneen
näköiset silmät, kuono kuin am-
piaishyökkäyksen jäljiltä...  Sa-
nalla sanoen kipeän näköinen
koira.

Että olinpa vallan pudota per-
siilleni, kun tajusin, että rodun
harrastajat edelleen hehkuttavat
koiriensa taistelutaustaa – luulin
tämän myytin tulleen ammutuksi
ankkana alas jo aikoja sitten.
Mutta ei. Yksi kasvattaja kertoi
jopa pennunostajista, jotka ky-
selivät järjestäänkö Suomessa
koiratappeluja.  Meinasivat vis-
siin osallistua. Herrajumala.

Millään tavoin haluamatta siis
kiistää sharpein kunniakasta his-
toriaa. (Ei tulisi mieleenkään,
vai?) Vähän sama juttu kuin bull-
terrierin kanssa – paljon legen-
daa, ja koira itsessään on niin
oudon näköinen, että jotain eri-
koista ja ihmeellistähän siinä
TÄYTYY olla. Silmät ovat syväl-
lä, jotteivat ne vahingoittuisi, ja
paksu kuono lisää pureman voi-
maa. Niin, niin, niin. Ja englan-
ninbulldoggin kirsu on silmien
välissä, jotta koira kykenisi hen-
gittämään riippuessaan härän
turvassa. Tämän jos vain näki-
si... Eli fuibaa, fuibaa, huusivat
intiaanit reservaatissa vieraile-
valle senaattoriehdokkaalle (tää
on pitkä juttu, hahhaha...)

Mistä huolimatta tykkään ko-
vasti bullterriereistä, ja englan-
ninbulldoggeista ja sharpei-
koirista tavallaan myös – ehkä
niiden ulkonäkö virittelee jonkin-
laisia säälintunteita, mene ja
tiedä. Rotujen harrastajat vain
tahtovat joskus käydä hermoille
ja herättää kärsimättömän äimis-
tyksen – voiko tiedon taso TO-
DELLA olla tätä luokkaa... Mutta
kyllähän se voi. Oih, päänsärkyni
alkoi uudelleen...

Koirien
kouluttamisesta

Saatiin kiitosta tänään, koirani
hyvästä käytöksestään ja minä
mestarillisista koirankoulutustai-
doistani (niin vissiin, joo...). Eten-
kin kun kävi ilmi, että olen käynyt
koulutuskentällä koiran kanssa
viimeksi vuonna 1978. Kerran.
Toisaalta olen jo usean vuoden
ajan keskittynyt hiomaan vain
komentoja istu, paikka ja tänne,
ja niillähän pärjää normaalissa
arkielämässä niin pitkälle, että
saa jopa kehuja näköjään. He-
hehe. Sitäpaitsi meille on aina
sattunut harvinaisen fiksut ja
miellyttävät koirat, sekin vielä
pitää totuuden nimessä mainita.

Preussilaisesta kurista ja tiu-
kasta johtajuudesta ei tässä ai-
nakaan ole kyse:  uuden Koirat-
lehden (jonka vissiin tilaan, siltä
alkaa ihan näyttää) leikkimieli-
sessä omistajatestissä tuli omak-
si tyypikseni 100% mussukka-
m a m m a . . . N o  t ä m ä n
toteamiseen ei toisaalta minkään
valtakunnan testiä tarvitse. “Heti,

Pittimuorin tarinat
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kun koirasi saa aamulla silmän-
sä auki, tunget sen suun täyteen
makupaloja.” Niin. Osapuilleen
just niin. Huokaus... Koirallani
kaikesta huolimatta edelleen on
vyötärö, se ulkoilee niin paljon,
mutta kylkiluut saa tuntumaan
vain hyvällä mielikuvituksella.
Yritämme fiilata ylimääräisen
pois, jos pitää tulevaisuudessa
esim. taakanvetokisoihin osallis-
tua – olisihan se ihan hirveää,
jos meidän pieni pallero joutuisi
samaan sarjaan rotevien oldejen
ja amerikanbulldoggien kanssa...

Vahtikoiria

Erikoinen omistaja (tai mitä
minä vielä, näitähän riittää...)
nähtiin taas tänään puistossa,
kun sinne tuli rouva nelikuisen
saksanpaimenkoiran kanssa.
Pentu oli arka ja piilotteli omis-
tajansa jaloissa, mistä rouva oli
kovin harmissaan ja sanoi, että
TÄMÄN pitäisi vahtia kotia, mut-
ta se menee vieraita karkuun,
typerys... En yleensä puutu ih-
misten asioihin, mutta nyt oli
pakko sanoa, että nelikuisen
pennun ei kuulu vielä mitään
vartioida, sama kuin olettaisi
kaksivuotiaan lapsen puolusta-
van taloa murtovarkailta, eli vä-
hän kohtuutonta... Sen jätin sa-
nomatta, että kohtuutonta myös
tuoda pentu vieraiden koirien
sekaan, jos se kerran pelkää,
eiköhän tuon ikäistä kuulu vielä
omistajan puolustaa, eikä päin-
vastoin, edelleen sama kuin heit-
täisi kaksivuotiaan keskelle iso-
jen poikien jääkiekkotreenejä ja
kehottaisi pitämään puolensa.
Ärsyttävää.

IHAN eri juttu, että arkuus ei
lupaile kovin ruusuista tulevai-
suutta vahtikoirana, tai muuten-
kaan, mutta mitäpä se minulle
kuuluu, kun itselle tää vartiointi-
ominaisuus koirassa on sillai
yhdentekevä. Vahtii tai ei. Ovi-
kellot on keksitty.  Meillähän ei
pitbullin vahtimisista paljon kan-
nata puhua, ja aikaisemman pi-
tinkin ajattelin pitävän vain paljon
melua ilman sen lujempaa va-
kaumusta, kunnes se sitten yllätti
ja puri natsia persuuksiin, tätä
ei unohdeta :o)...

Ja kyllä pititkin osaavat:  koi-
rani tänään huomasi, kun pojat
laskivat alas kalliolta koirapuiston
takana (päätyivät sentään on-
neksi aidan toiselle puolen), ja
eiköhän meidän pieni lähtenyt
pomppien kuin pallo tarkista-
maan, että mitäs täällä on tekeil-
lä... Haukkui vielä mennessään,
ja häntä sojotti pystyssä kuin
palloon tökätty tikku.  Pitbullini
vartioi :-O. Juu, onhan se ennen-
kin päästellyt jonkinlaisia ääniä,
mutta tämä nyt oli eka kerta, kun
piti tehdä sarvikuonomainen tar-
kistussyöksy oikein... Kasvatan-
ko minä näitä koiriani jotenkin
kieroon, vai mistä on kyse?

Vakavasti puhuen on kyse
varmaankin siitä, että em. lähes
pystysuoraa reittiä eivät ihmiset
yleensä käytä, eikä koirani käsit-
tänyt mitä möykkyjä sieltä NYT
putoilee. Ja koska se on erittäin
(etteikö jopa suorastaan suun-
nattoman) rohkea koira, se päätti
käydä tsekkaamassa tilanteen
oma-aloitteisesti. Kyllähän minä
tällaista asennetta tavallaan ko-
vasti arvostan, etenkin, kun sieltä
tilanteesta tullaan sitten pienellä
vihellyksentapaisella poiskin. Ja
kuka sitä nyt mamman helmois-

sa lopun ikää, kun on soturiksi
syntynyt ym. korkealentoista...

Ilmaista
suklaata

Meille sattui omituinen tapaus,
kun vastaamme tuossa pallo-
kentän viereisellä jalkakäytävällä
tuli pieni keltainen traktori. Trak-
torista heiteltiin aidan yli suklaa-
patukoita junioripelaajille, ja ajat-
t e l i n  j o n k i n l a i s t e n
huoltojoukkojen olevan liikkeellä,
kaikkihan on mahdollista ja näillä
kulmilla ei kyllä enää jaksa häm-
mästyä mistään. Mutta yllättäen
ojennettiin minullekin kaksi Fa-
nipala-patukkaa – toinen oli var-
maan tarkoitettu koiralle, kovin
ystävällistä ja huomaavaista :o).
Eli mainostempaus taisi olla ky-
seessä, mutta hällä väliä,
osaamme olla pienestäkin niiiin
kiitollisia. Häviävän pieni mah-
dollisuus, että patukat ovat myr-
kytettyjä, pitänee seurata lehtiä
muutaman päivän ajan, ilmenee-
kö uutisia juniorijalkapalloilijoiden
joukkokuolemista, ennen kuin
uskallamme kajota omiimme...

Leikkimistä
lätäköissä

Koirapuisto muistuttaa tällä
hetkellä jättiläismäistä pissisor-
bettia, jossa sitten lois-
kutellen kahlailemme.
 Et tä  rapakel i t
edessä, voi tuskin
maltan odottaa...

No joka ta-
p a u k s e s s a ,
koiran mielestä
laskuojat olivat
ä ä r e t t ö m ä n
mielenkiintoisia.
Se kahlaili niissä,
seurasi pää kal-
lellaan veden vir-
taamista, poimi välillä
mielenkiintoisia tikkuja ja
roskia lähempään tarkaste-
luun ja hampain suoritettavaan
analysointiin, ja työnsi kuononsa
silmiä myöten veteen ja puhalteli
kuplia sieraimistaan.  Itse seura-
sin tätä puuhastelua puiston ai-
noalta kuivalta kumpareelta ja
harmittelin, ettei ollut videoka-
meraa mukana. Oli se niin tär-
keän näköistä touhua, ja pittini
jatkoi varmaan tunnin, kunnes
alkoi minua paleltaa ja kahviakin
piti saada, ja lähdettiin kotiin.

Leikkikavereita ei ole viime
aikoina juuri näkynyt, ja kuten
sanottu, olemmekin yrittäneet
tarkoituksella vähän vältellä, kun
a) kavereilla alkaa olla suuria
luuloja itsestään tai b) ne jäävät
niin alakynteen, että niiden itse-
tunto luultavasti vaurioituu lop-
puiäksi, ja se nyt taas ei ole
yhtään mukavaa. Koirani siis
ymmärtää, kun sen käskee leik-
kiä nätisti, ja siinä on joskus
toisen koiran omistaja ilahtuen
todennut, että nehän ovat voimil-
taan niin tasaväkiset, vaikka itse
näen kilometrin päähän, että
pitbullini menee puolella teholla
korkeintaan. JOS se ryhtyy pai-
nimaan täysillä se on niin usko-
mattoman vahva ja käsittämät-
tömän intensiivinen ettei siinä
ole toisella mitään mahdollisuuk-
sia. Yleensä annan koiran suu-
hun kepin ja kehotan juokse-
maan, tämäkin on sen mielestä
hauska leikki, ja se osaa pyydet-
täessä itsekin hakea kepin, pittini

on viisas koira. Joskus ällistytän
kanssapuistoilijoita pyytämällä
koiraa menemään penkille. Koira
menee. Ooh ja aah...

Siivekkäitä saalistajia
ja muita yökyöpeleitä

Eilisiltana olimme myöhään
lenkillä, kello oli yli puolenyön,
ja yllättäen häivähti varjo pääni
yli. Sarvipöllö oli bongannut vä-
hän matkan päässä kololleen
vipittävän hiiren. Ei ihan ehtinyt,
hiiripolo...  Näppärästi nappasi
pöllö saaliinsa, katsoi minua sil-
miin muutaman sekunnin verran
ja lensi sitten tiehensä. Kaikki
tämä pöllöjen tapaan täysin ää-
nettömästi. Että kaikkea sitä nä-
kee, kun sattumoisin on oikeaan
aikaan oikeassa paikassa. Vaik-
ka sen hiiren kannalta ajoitus oli
kyllä vähemmän onnistunut...

Sitten suunnistimme kotia
kohtia ja eikös siihen jostain il-
mestynyt noin kaksi metriä pitkä
juoppo sössöttämään ja tupak-
kaa pummaamaan, ja pittini ai-
van riemuissaan heittäytyi seläl-
leen kuraiselle jalkakäytävälle
ja alkoi sätkytellä raajojaan. Sen
sosiaalisuus alkaa mennä HIE-
MAN liian pitkälle... Omastani ei
valitettavasti voi sanoa samaa.
Pummi ei saanut tupakkaa, ei-
vätkä järkyttyneen koiraparan
tassut paljon maata koskettaneet

(kun se taas pääsi jaloil-
leen, siis), kun ilkeä

Pittimuori marssi
jytisevin askelin
paikalta luetellen
mennessään
suureen ää-
neen ka ikk i
t u n t e m a n s a
suomenkielen
kirosanat. Mutta

e i h ä n  t ä l l ä
shokkihoidol la

koiran käytökseen
minkäänlaista pysy-

vää vaikutusta ollut, tie-
tenkään. Se on sillai onnellinen

ja luottavainen pieni eläin. Ei
osaa kuvitellakaan, että joku
saattaisi potkaista, sen sijaan
että rapsuttaa – minä ikävä kyllä
osaan, liiankin elävästi. Ne on
ne naapureiden lähettämät vai-
noharhasäteet...

Kirppuja!

Tänään kun tulin töistä kotiin
oli koira ovella vastassa normaa-
liin tapaansa. Kovasti oli taas
asiaa, häntä viuhtoi, ja halailtiin
siinä sitten puolin ja toisin, meillä
on sellainen tapa, oli kasvatuk-
sellisesti miten turmiollista tahan-
sa. Mutta joka tapauksessa,
huomasin koiran korvalehdellä
kävelevän pienenpienen ötökän.
No se nyt oli ihan väärässä pai-
kassa siinä, tuumasin, ja yritin
näpsäistä ötökän tiehensä. Se
ei suostunut lähtemään lentoon,
syynkin ymmärsin hetkeä myö-
hemmin, kun yritin nutistaa ötö-
kän sormieni välissä, se käveli
vain reippaasti edelleen, ja pon-
kaisi sitten pitkällä hypyllä jon-
nekin vaatenaulakon kätköihin.
Herrajumala! Kirppu!!!! Äkkiä
pöyhimään koiran niskaturkkia
– toinen kirppu!!!! Joka ponkaisi
saman tien kaverinsa perään.

Ja ei kun näpsyttelemään
eläinlääkäriaseman numeroa,
siinä ei ehtinyt edes takkia riisu-
maan, oli sellainen hätätilanne

kyseessä.
Eläinlääkäriasemalla ei soitto-

ni kuitenkaan aiheuttanut odot-
tamaani paniikkia vaan hoitaja
kysyi rauhallisesti että onko koira
käynyt ulkomailla – no ei. Entä
onko se tehnyt metsälenkkejä?
No totta mooses, etsitään sieniä,
mutta mitäs SE nyt tähän kuu-
luu?

Vaan kyllähän se kuului, kun
opin sellaisen uuden asian, että
yleensä oikeat koirankirput saa-
daan tuliaisina ulkomaanmatkoil-
ta, ja nimenomaan syksyisin on
koirissa metsäeläinten, kuten
oravien, jänisten tms. kirppuja,
jotka eivät koirassa lisäänny ja
huomattuaan joutuneensa vää-
rän isännän kyytiin loikkaavat
matkoihinsa. (Tässä vaiheessa
huusin vielä suureen ääneen
että niin, kyllä ne tosiaan loik-
kaavat, niitä on nyt KAKSI irral-
laan täällä jossain.)

Mutta kun eläinlääkäriasemal-
la oltiin lähes täysin varmoja
siitä, että kyseessä olivat  met-
säkirput, eikä aihetta minkään-
laisiin toimenpiteisiin ole, niin
rauhoituinhan minäkin siitä sitten
vähitellen, lopetin puhelun ja
riisuin takkini, ja yritin päästä
tunteesta, että niskassa kävelee
jotain...

Ja niin koirahan tosiaan hais-
teli vielä lämmintä jäniksenma-
kuuta tässä yhtenä päivänä, eh-
käpä olivat ötökät peräisin sieltä.
Tai sitten jostain muualta, kuka-
pa tietää. Enempiä niitä ei ole
löytynyt, sinnikkäästä etsinnästä
huolimatta, enkä usko, että ne
pystyvät koiran sänkiturkissa
kauan edes piileksimään. Mutta
siis jossain täällä on edelleen
irrallaan kaksi nälkään kuolevaa
kirppua... Surullista...

Mistäpä tuli mieleen, kun
muuan tuttava kertoi olleensa
aikoinaan kesätöissä eräässä
kennelissä, ja pitkäkarvaisille
koirille jouduttiin suorittamaan
joukkopesu täitartunnan johdos-
ta. Pesun jälkeen kasvattaja lait-
toi koirat vielä tippuvan märkinä
suoraan tarhoihinsa, ja kun ken-
nelapulainen ihmetteli, että ei-
vätkö koirat likaannu ihan pahan-
päiväisesti, eikö niistä nyt edes
enimpiä vesiä pitäisi puristella
pois ensin, niin kasvattaja ilmoitti
vain noudattavansa shampoon
käyttöohjeita. Ja niinhän pullon
kyljessä selvästi sanottiinkin: Ei
kuivata turkkia. Että sellainen
tapaus taas.

Kiitos teille!

Ja sitten taas ihan oikeasti
terveisiä koko SATHY ry.:n po-
rukalle! Niin suuren ja kauniin
työn olette taas tehneet muok-
kaamalla tekstini yhteiskuntakel-
poiseen muotoon, kiitos, itsehän
en näitä kaikkia juttuja enää
muistanutkaan, kaikkea sitä tu-
lee ja kirjoitetuksi, oikea hilpey-
den perikuva... siis ei... Ja pe-
rusperiaate: älkää tehkö niin kuin
minä teen vaan niin kuin minä
sanon.

Näihin sanoihin ja näihin tun-
nelmiin, Pittimuori vaikenee
tällä kertaa. Ensi numerossa
jälleen lisää katkeraa ja vä-
hemmän katkeraa huomiointia
koiramaisesta maailmastam-
me Suomessa ja muualla. Hy-
vää syksyä kaikille pitbullien
ystäville toivottaa Pittimuori
pitbulleineen!
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Tähän lehteen olemme saan-
neet Lynn Hallin / Laura Ken-
nel haastattelun, kiitos NKC
American Bulldogs Finlandin
ahkerien amerikanbulldoggi-
harrastajien ja -kasvattajien!

Laura Kennel kasvattaa per-
formance amerikanbulldoggeja
USA:ssa. Laura Kennel ja Lynn
Hall kuvailevat performance
amerikanbulldoggin sellaiseksi
koiraksi, jolla on fyysiset ja
psyykkiset ominaisuudet suoriu-
tua tehtävistä, joita koiran omis-
taja sen haluaa suorittavan, oli
se sitten metsästys, suojelu, far-
mityö, kodin vartiointi tms.

Mahtava
työkoira

USA:n etelävaltiot ovat pää-
osin maatalousaluetta ja paikal-
liset farmarit tarvitsivat hyvän
koiran maatiloilleen tekemään
monia eri tehtäviä. Niinpä he
päätyivät amerikanbulldoggiin,
joka havaittiin verrattomaksi työ-
koiraksi ja loistavaksi kumppa-
niksi. Amerikanbulldoggi kunni-
oittaa isäntäänsä ja pyrkii
tekemään kaiken mitä isäntä
pyytää. AB:t ovat nopeita oppi-
maan komentoja, mutta ovat
myös tilanneherkkiä koiria, jotka
osaavat tehdä omia ratkaisuja.

Lem Miller kertoo koirastaan
Cowboystä, kuinka tämä näki
kerran jo kaukaa villisian tulevan
pitkin aitauksen vierustaa, Cow-
boy tajusi että hänen pitää sijoit-
tua aitaan nähden niin, että saa
villisian itsensä ja aidan väliin,
teki niin ja jäi odottamaan. Kun
sika tuli kohdalle oli koiralla help-
po työ napata se. Tätä kutsun
performance amerikanbulldog-
gin toiminnaksi, järkevä, toimiva
ja älykäs koira.

On olemassa paljon erilaisia
kertomuksia amerikanbulldoggi-
koirien uskomattomista suorituk-
sista, ei ole pelkästään kyse vil-
lisian metsästyksestä, vaan mo-
nista muistakin tehtävistä, joista
kovahermoinen ja älykäs AB on
onnistunut suoriutumaan.

Performance
AB:n koko

Hyvä työkoira uros painaa
mielestäni noin 40-42 kg, narttu
35-37 kg. Koko ja paino vaihte-
levat, mutta nämä painot ovat
mielestäni aika hyvä standardi
jota noudattaa. AB:n tärkeimmät
luonteenpiirteet ovat mielestäni
tasainen peloton luonne ja lojaa-
lisuus omistajaansa kohtaan.
Jos AB perii nämä ominaisuudet
DNA:ssa, on helppo rakentaa
tälle pohjalle hyvä performance
koira, mutta jos näitä ominai-
suuksia ei ole, on kovin vähän
mahdollisuuksia saada aikaisek-
si toimiva työkoira.

Suuri koko ja kropanpaino
vähentävät koiran liikkumiskykyä
ja nopeutta, joten aina vaan suu-
rempien amerikanbulldoggien
jalostaminen saa ne loittone-
maan koko ajan kauemmaksi
performance amerikanbulldog-

g i s t a .
Kasva t -
tajat, jot-
ka käyt-
t ä v ä t
pelokkai-
ta, lais-
koja ja il-
m a n
d r a i v i a
o l e v i a
a m e r i -
kanbul l -
doggeja
jalostuk-
s e e n ,
ovat vää-
rillä jäljillä
ja he ei-
vät ym-
m ä r r ä
millainen
o i k e a n
a m e r i -
kanbul l -
d o g g i n
pitäisi ol-
la.

Selkeä
visio
rodusta

Skan-
dinavias-
ta /  Eu-
roopasta
p i t ä i s i
löytyä ro-
dun puo-
lustaja joka yrittäisi säilyttää
amerikanbulldoggin sellaisena
kun se on vuosisatoja tunnettu.
Hänen täytyisi ymmärtää täysin
millaisesta koirasta on kyse ja
toimia tämän vision pohjalta.
Hankkia
riittävästi
hyväl in-
jaisia koi-
r i a  j a
kasvattaa
pitkäjän-
t e i s e s t i
tätä l in-
jaa. Ro-
tumääri-
t e l m ä n
tuntemi-
n e n  j a
sen ob-
jektiivinen
nouda t -
taminen
pitää ro-
dun omi-
naisuudet
muu t t u -
mattomi-
na. On-
nistunut
p i t k ä n -
tähtäimen
k a s v a -
t u s t y ö
perustuu
selkeään
v is ioon,
miltä koi-
ran tulee
näyttää,
miten sen
p i t ä ä
käyt täy-
tyä jne.
Kaikki ro-

tumääritelmästä poikkeavat piir-
teet tulee pyrkiä kitkemään ja-
los tukse l la  po is .  Ko i ra -
agressiivisuuden haluaisin kitkeä
pois, mutta täytyy muistaa että
nämä koirat ovat eläinkunnan

gladiaattoreita, eikä niitä koske
ihmisten säännöt. Silti amerikan-
bulldoggin pitäisi olla treenattu
ja kontrolloitavissa. Koira-
aggression pitäisi olla jossain
määrin omistajan ohjailtavissa

Lynn Hallin haastattelu,
yksinoikeudella SATHY Uutisissa

Kuvassa Suomeen USA:sta Laura Kennelistä saapunut Laura's Honey Girl aka Hilma. Hilma
on viimeisen päälle performance linjainen amerikanbulldoggi. Hilman isä on Alan Scottin Osw.
Crusher ja Hilman emä on Joshua's Elizabeth of Laura.

Kuvassa Suomeen USA:sta saapunut White Bandit's Silvester aka Robi. Robi on Joshua
linjainen työkoira-amerikanbulldoggi.



ja hallittavissa.

Mikä tekee amerikan-
bulldoggista oikean työkoiran

Olemme aina ajatelleet että
amerikanbulldoggi testataan vil-
lisian kanssa, miten koira reagoi
sikaan. Tämä on hyvä testi niin
fyysisesti kuin psyykkisesti, mut-
ta yhtä tärkeää on kuinka AB
selviää normaaleista päivän ru-
tiineista omistajan rinnalla. Tekee
mitä tarvitsee ja on lojaali isän-
täänsä kohtaan. Jos amerikan-

bulldoggi saalistaa villisian, mut-
ta ei ole omistajansa toiveille
muuten kuuliainen, ei se mieles-
täni ole onnistunut kuin osittain
siinä mitä sen kuuluisi tehdä.

Jos pystyt elämään elämäsi
omistamatta yhtään amerikan-
bulldoggia, tee niin, koska sillä
hetkellä, kun joudut tekemisiin
AB:n kanssa, menetät sydämesi
ikiajoiksi. Amerikanbulldoggit
ovat todellisia mestareita; roh-
keita, energisiä, älykkäitä ja lo-
jaaleja. Jos haluatte tietää tästä
upeasta koirarodusta lisää, vie-
ra i l kaa  ne t t i s i vu i l l amme

www.laurakennels.com

Terveisin amerikanbull-
doggi-kasvattaja
Lynn Hall,
Laura Kennel

Jatkuva neliveto, pieni kulu-
tus, varashälytin, ääninavi-
gointi ja valmis lähtöön ilman
avainta.
Onneksi se on ihmisen paras
ystävä. Meidän tulisi suhtees-
sa pystyä hyppäämään paikal-
taan viisi metriä korkeutta ja
vetämään viitisen tonnia kuor-

maa.

Kutsu tuli dogirodeoon. Hau-
kut oli tiedossa meni tai ei. Olan
takaa katsoin karttaa ja stop,
Purinan jättihallin eteen. Ovella
stylet bodipoket, moi!

Hallissa alkoi tapahtua. Koiri-
en korkeushyppy. Aina vaan li-

sää korkeutta. Nämä ihmisen
parhaat ystävät ponkaisivat yli
kaiken kaluston.

Mieleenpainuvat
koirat

Plexie. Lempeä, kauniskatsei-

nen lady. Mutta silkkihansikkaas-
sa on teräsnyrkki. Katsoi ujosti
ja käänsi sitten päänsä isnätän-
sä polven taakse. Teräslady Spit-
fire, mitäköhän oma suosikkipit-
tini tuumii kun lukee tämän,
rakkaani.

Ja Pölkky, tuo muhkea mons-
teri. Tulipa aivan pokkana nojaa-
maan rujoon sääreeni. Siis 44
kiloa pelkkää lihasta. Vuotta ai-
kaisemmin murtunut ja korjattu
reisiluuni ritisi. Kurttuotsan alta
tuli lämmin katse. Kohta kirmaisi
pikkutyttö eteen. Nosti hauvan
ylähuulen esiriiput ylös ja sanoi,
että onpas isot hampaat. Pölkky
oli ihan cool.

Kääpiöterrierit pyyhälsivät
noin Formula 1 -vauhtia. Siis 0-
15 m/s ylle Ferrarien. Ainakin
suhteessa.

Mukavaa
koirakansaa

Mukavaa koirakansaa oli hal-
lissa satamäärin. Buffetista ha-
ettiin välillä tuhtia evästä ja ro-
deome in ink iä  t a r j os i va t
myyntipöytien laatutuotteet. Ko-
vaääniset pauhasivat ja suosi-
onosoituksia sai jokain kilpailija
kävi miten kävi.

Kunnon
kisoissa

Kunnon kisoissa oli myös
muhkeat palkinnot. Metrisiä po-
kaaleja ja säkeittäin terveysmuo-
naa oli jaossa. Plexien farmari-
saabi täyttyi lattiasta kattoon.
Mitenköhän Plexien varikkotiimi
mahtui mukaan?

Arpajaisissa kaikki voittivat,
siis myös ihmiset. Bodaripoket-
kin voittivat shampoota ja kau-
neudenhoitoa. Minä voitin kam-
man. Kotona olevan koiran
riemulla ei ollut rajaa kun voitti
mieliruokaansa, pussin koirasip-
sejä.

Lähtiäisiksi raaputin vielä Pöl-
kyn otsaa. Hän vaihtoi asentoa.
Kiitos. Lievästi ontuen astelin
ulos aurinkoiseen iltapäivään.

Päivä oli sujunut uusien ystä-
vien seurassa mieleenpainuvas-
ti.

Tenzu

Hotdog rodeå
(ruotsalainen-å heidän voittojen kunniaksi)
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Laura Kennelin porukkaa: vasemmalla alhaalla Johanna
Farmer, vasemmalla ylhäällä Herb Hall, oikealla ylhäällä
Tom Farmer, oikella alhaalla Lynn Hall.
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Meidän perhe

Olemme tuiki tavallinen suo-
malainen suurperhe johon kuu-
luvat olennaisena osana koirat
– tässä tapauksessa kaksi ame-
rikanbulldoggia. Lasten ja koirien
lisäksi elämäämme kuuluvat lä-
heisesti musiikki- ja autoharras-
teet, mutta ei niistä sen enem-
pää. Perheeseemme kuuluu
tällä hetkellä isä (Juha) ja äiti
(Maarit) sekä neljä naperoa (Ta-
ro, Cessa, Ranya ja Miila). Tie-
tysti kuvaan kuuluvat myös ame-
rikanbulldoggit Ponzo ja Tefi.

Ensitutustuminen
amerikanbulldoggiin

Ensimmäisen ison bulldog-
gimme tapasimme hyvällä ystä-
vällämme, kun heidän perhee-
s e e n s ä  a s t e l i
vanhaenglanninbulldogi Pölkky
loppu vuodesta 2003. Jokin täs-
sä pienessä ja uskomattoman
kiltissä nappisilmässä kosketti
meitä, mutta sillä hetkellä emme
olleet vielä aikeissa ottaa koiraa
vaikkakin olimme harkinneet jo
pitkään kaveria silloiselle koiral-
lemme. Ensimmäinen kosketuk-
semme amerikanbulldoggeihin
– noihin ruttunaamaisiin sydän-
ten valtaajiin – tuli oikeastaan
kun silloinen koiramme kuoli yl-
lättäen ja em. ystävämme kuuli
asiasta. Eräs hänen tuttunsa oli
luopumassa amerikanbulldog-
gista henkilökohtaisten syiden
vuoksi. No mitäs siinä ihmette-
lemään kun kotoa puuttui neli-
tassun tömistely joten menimme
tutustumaan koiraan.

Ensimmäisen tapaamisen jäl-
keen olimmekin sitten aivan
myytyjä Eetu herraan joka oli
tuolloin 3 vuotias komea ja to-
della kiltti amerikanbulldoggi
uros. No erinäisten mutkien kaut-
ta Eetu ei kuitenkaan voinut
jäädä meille joten ryhdyimme
kartoittamaan rodun kasvattajia
ja kaivaa lisää tietoa amerikan-
bulldoggi-rodusta. Tässä kohtaa
täytyy todeta, että urbaanit tari-
nat ja kaikki kirjatieto ei mennyt
aivan yksiin kokemuksien kans-
sa. Kävimme myös SATHYn ke-
vätkinkereillä tutustumassa ro-
dun edustajiin ja tiemme johti
loppujen lopuksi Tallinnaan
Dion’sin kenneliin jossa kävim-
me katsomassa Dion’s ameri-
kanbullddia Dodger:ia touko-
kuussa 2004. Tapaamisen
jälkeen homma olikin sitten selvä
ja odottelimme Dodgerin saapu-
mista Suomeen. Tällä välin ris-
timme sen Ponzo:ksi lasten suo-
sikki sarjan hahmon mukaan.
Ponzon saapuessa meille –
meillä oli kaksi lasta. Itse asiassa
päivää ennen nuoren herran
saapumista Maarit huomasi
odottavansa kolmatta napero-
amme joten mietimme todella
tarkkaan jaksammeko vielä uu-
den koirankin kanssa, mutta
päätimme että hommasta selvi-
tään.

Ponzo tulee
taloon

Kun Ponzo sitten asteli
ensimmäisen kerran ovesta
sisään ei elämämme enää
ollut samoilla raiteilla kuin
ennen sitä. Kesän aikana
saimme omakohtaisesti
huomata, että bulldoggi on
luonteeltaan jotain aivan
muuta kuin osasimme en-
nakkotiedon perusteella
odottaa, mutta toisaalta
Ponzo myös lunasti välit-
tömästä paikan sydämis-
sämme. Ponzo oli jo tuon
ensimmäisen kesän aikana
mahtava kaveri pienem-
millekkin naperoille. Milloin
Ponzo repi yöpuvun housut
poikamme jalasta hänen
ollessaan menossa nuk-
kumaan ja milloin Ponzo
makasi keskellä olohuo-
neen lattiaa kun lapset
leikkivät hammaslääkäriä
Ponzon ollessa potilaana!

Kriittisin tilanne joka
Ponzon kanssa sattui tuona
ensimmäisenä kesänä oli
kun nuori herra otti vauhtia
ja hyppäsi läpi rapun ovan
lasista (koko 1x2 metriä).
Silloin mentiinkin sitten
kovaa koiralääkärille tikat-
tavaksi; päässä näkyi kallo,
kuonosta näki yläpuolelta
sieraimeen ja takatassuissa
isot palkeenkielet. No
koomistakin tilanteessa oli
kun Ponzo pysyi hereillä
joskin tokkurassa koko
tikkausoperaation ajan!
Lääkärikin tokaisi jossain
vaiheessa, että turhaan
katsot noin syyttävästi
vaikka ompelenkin pääla-
keasi takaisin kasaan.

Lisää
koiria

Vuoden vierivät ja ke-
väällä 2006 aloimme har-
kita kaverin ottamista
Ponzolle. Pääpaino oli
amerikanbulldoggeissa,
mutta muitakin rotuja tut-
kailtiin ahkerasti. Helmi-
maaliskuussa Ponzon
kasvattaja ilmoitti, että
Moskovassa olisi todella
upea ja lupaava neiti kau-
pan. Joskin ko koira oli
syntynyt jo 1.12.2005,
mutta pyysimme yhteys-
tiedot ja soitimme suoraan
Moskovaan – ainoa on-
gelma taisi olla, että siellä
päässä ei puhuttu sanaa-
kaan englantia... no kom-
mervenkkien jälkeen asiat
hoituivat ja neiti saapui
suomeen toukokuussa
2006.

Kaksi isoa
koiraa

Ennen kuin löimme asiat
lukkoon neiti ab:n osalta –
pohdimme tarkoin mitä
kaksi isoa koiraa merkitsee
meidän kokoisessa per-

Amerikanbulldoggi,
perheenjäsen
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heessämme. Päädyimme kui-
tenkin siihen, että jos alku me-
nee hyvin – menee kaikki muu-
kin. Ensimmäinen jännitys
momentti olikin sitten kun ame-
rikanbulldoggi neiti – Tefi – saa-
pui kotiin ja tapasi Ponzon pihal-
la...tilanne vaikutti kireältä, mutta
laukesi nopeasti ja leikki alkoi.

Antoisaa
elämää

Elämä kahden amerikanbull-
doggin ja neljän lapsen kanssa
on todella antoisaa. Koirista on
toisilleen seuraa ja toisaalta mo-
lemmi l la  ambu l le i l l a  on
“bestikset” lapsikatraassamme.
Touhuilua pihalla, touhuilua si-
sällä... ja välillä paikoissa joihin
isi ja äiti on nimenomaan kieltä-
nyt menemästä! Kun muutimme
omakotitaloon – Ponzo karkaili
katsomaan myös muita lapsia
kun kuuli pihalla ollessaan leik-
kivien lasten ääniä pienen mat-
kan päästä.

Ongelmia kahden koiran pitä-
misestä ei ole ollut ja ehkä tähän
onkin suurena syynä tiivis ja läm-
min perheyhteisö. Lapset oppi-
vat kunnioittamaan eläimiä ja
toisaalta koirat sosiaalistuvat
perheen parissa. Perheessäm-
me amerikanbulldoggit kulkevat
yleensä mukana aina kun se
vain on suinkin mahdollista.
Myös kauppareissuilla – joskin
tuolloin ne saavat jäädä toteut-
tamaan vahtiviettiään autoon.

Lasten kannalta
katsottuna

Koirien pitäminen perheessä
antaa myös lapsille mahdollisuu-
den luoda maailmankuvaansa
ja tutustua eläinten tapaan toimia
ja ajatella asioita. Tietysti täytyy
aina muistaa pitää arvojärjestys
jossa perhe – ihmiset – ovat
koirien yläpuolella. Tästä syystä
myös lapsemme osaavat ja saa-
vat käskeä koiria kun siihen on
tarvetta tai muuten vain koulu-
tustarkoituksessa.

Suosituin harrastus koirien ja
lasten kesken saattaa olla kai-
vautuminen pihalla sopivasti ole-
vaan multakuormaan/-kasaan
tai sitten jalkapallo. Joskin jalka-
pallossa pallo säntää yleensä
jomman kumman ruttuturvan
suussa toiselle puolelle tonttia
joten maaleja ei noissa peleissä
paljon synny. Kesällä naperot
keräilivät koirien kanssa musti-
koita ja muitakin marjoja – joskin

suurin osa taisi mennä
suoraan ruttunaamojen
suihin.

Koira
lapsiperheessä

Amerikanbulldoggi so-
veltuu lapsiperheeseen
todella hienosti jo pel-
kästään luonteensa puo-
lesta. Nämä sydämen
valloittajat tuntuvat muu-
tenkin kaipaavan lasten
hulinaa ympärilleen jonka
huomaa erityisesti kun
lapset ovat esimerkiksi
mummolassa viikonlopun
yli. Molemmat ovat todella
masentuneita ja allapäin.
Tietysti negatiivisena
puolena voinee mainita
sen, että kun isokokoinen
kohlo koira yrittää osal-
listua barbie leikkeihin tai
mutustella huomaamat-
tomasti vauvaleluja – on
tuloksena pieni muotoista
tuhoa. Hermot ovat to-
dellakin sanonnan mu-
kaan rautaa koska emme
voi edes kuvitella kuinka
kova ääni lasten huuto ja
mekastus voivat olla koi-
ran korvissa! Molemmat
ruttuturvat kaipaavat tie-
tysti muutakin aktiviteettia
päivän mittaan ja kävelyillä
käydäänkin välillä yksin,
välillä kaksin ja välillä koko
perheen voimalla. Koko
perheen ollessa mukana
tulee koirien remmeistä
hiukan kinaakin lasten
kesken, mutta yleensä
pienimmäiset saavat
remmin käteensä vain
hiljaisilla metsäpoluilla.

Tulevaksi talveksi olisi
tarkoitus hommata valjaat
aisoilla ja pulkka/ahkio.
Pääsisivät koiratkin sitten
vetämään oman perheen
jäseniä kävelyillä.

Maarit ja Juha Alhfors
Fortuna American
Bulldogs

Koirien massamyrkyttäjä
olikin vain huhu
Paljon kohua tyhjästä. Tähän
johtopäätökseen päätyi Hyvin-
kään poliisi, joka selvitti kau-
pungissa kolme päivää pyöri-
neitä huhuja koirien
massamyrkytyksestä.

4.9.2006 Aamuposti-lehden
mukaan koiraharrastajien paris-
sa liikkui tieto, että lähes 20
eläintä olisi kuollut myrkytyk-
seen. Tieto kulki eteenpäin niin
tekstiviestien kuin sähköpostin-
kin välityksellä. Asiasta supistiin

myös koirien ulkoilualueella.
Poliisi leikkasi 5.9.2006 hu-

huilta lopullisesti siivet. Huhut
ovat perättömiä, kirjoitti ko-
misario Sami Hätönen iltapäiväl-
lä tiedotteessaan.

Samoilla linjoilla oli myös kau-
pungineläinlääkäri Arvo Porokka.
Mitään konkreettista ei ole. Yh-
tään koiraa ei ole tuotu hoidetta-
vaksi tai ruumiinavaukseen, Po-
rokka painotti.

Laku-koira voi
ulkoilla turvallisesti

Hyvinkääläiset Kerttu Kaner-
va ja Toni Hakkola ulkoiluttivat
eilen koiriaan sairaalan maasto-
radalla. He olivat kuulleet myr-
kytyshuhuista monesta eri suus-
ta.

“Ei niissä ole mitään perään.
Joku on laittanut tarinan liikkeel-
le, ja nyt sitä on paisuteltu täysin
turhaan”, totesi Laku-koiran isän-
tä Hakkola jo ennen poliisin kan-

nanottoa.
“Tieto on

ollut sen ver-
ran epämää-
r ä i s t ä ,  j a
muuttunut ko-
ko ajan, ettei
sitä ole voinut
v a k a v a s t i
ottaa”, Kaner-
va naurahti.

Iltasanomat
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SATHY ry.

Hauvapukimo
Tassu-Tasku
Hauvapukimo Tassu-taskusta
saat käsintehdyt laatupukineet
ihmisen parhaimmalle kaverille!

kotisivut: www.hauvapukimo.com
sähköposti: info@hauvapukimo.com
puhelin: 0400 762 592 (iltaisin)
osoite: Heiniitty 1 C 12, Espoo

Syksyyn ja talveen: neulepuvut,
sade/kurahaalarit, toppahaalarit,
loimet, tossut... villasta, puuvillasta,
nahasta, sadekankaasta, fleecestä...
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• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta

mahdollisilta kasvattajilta, mm. Eliza Hopkins, Margo Carter, Mary 
Ruth Schneider, Shirley Thompson, Karen Larson

• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista 
mahdollisista koirista, jotka polveutuvat parhaimmista, terveimmistä
ja halutuimmista, superterveistä sukupuista

• kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa 
työkoirajärjestössä United Kennel Clubissa (Purple Ribbon)

• jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti eläinlääkärin toimesta
ja psyykkisesti työkoirakouluttajan toimesta. Vain 100 % terveet koirat
kelpaavat jalostusohjelmaamme.

• kennelissämme jalostetaan tri-color ja white & tan koiria. 
White & tan koiria yksinoikeudella Euroopassa.

• pentumme kasvavat kotioloissa ihmisten keskellä, jotta ne saisivat 
parhaan mahdollisen alun myös henkiselle kehitykselleen. Meillä 
riittää aikaa ja kiinnostusta kasvateillemme myös niiden aikuistuttua.

• kasvattamamme pennut luovutetaan madotettuina, rokotettuina, 
rekisteröityinä, mikrosirutettuina ja täydellä terveystakuulla 
varustettuina, tuhdin ja upean pentupakkauksen kera, sisältäen mm.
virallisen koiran EU passin, kuljetuskopan ja paljon muuta

• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiöterriereiden 
erinomainen laatu – ei määrä!

• suunnitteilla syksyksi 2006 upeita pentuja, lisää tietoja kotisivuillamme
www.toyfoxkennel.com

• Sähköposti info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut www.toyfoxkennel.com

Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel

Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND

p. 040 506 6184
www.snowwhitekennel.com
sw@snowwhitekennel.com

USA:n etelän todelliset amerikanbulldoggi-työkoirat
suoraan Suomesta, SnowWhite kennelistä.

Olemme National Kennel Clubin virallinen edustaja Suomessa.

Tervetuloa tutustumaan aitoon performance amerikanbulldoggiin.
Amerikanbulldoggin pentuja NYT varattavissa.

SnowWhite
American Bulldogs



Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

®

www.koiratuote.fiwww.koiratuote.fi

Koiratuote Meillä voit maksaa tur-
vallisesti VISA-kortilla,
jolloin tilaus käsitellään
välittömästi . Toimitus
jopa samana päivänä!
Suomen nopein toimitus!

Puhelin / faksi: (09) 2247 317 • GSM: 045 636 0596, 045 630 4345
Varastomyymälä: Arolantie 48, 03400 Vihti

Sähköposti: info@koiratuote.fi • Kotisivut: www.koiratuote.fi

Koiranomistajan, Sinun, asialla!

DogKalm, luonnollinen
rauhoittaja stressaaville
ja ylienergisille koirille.

Syksy ja kaamoksen alku on hyvä aika tarkistaa
oman koiran hivenaineiden ja vitamiinien saanti.
Koiratuotteesta löydät Suomen suurimman ja
edullisimman valikoiman koirien laatuvitamii-
ni- ja hivenainevalikoiman.

Näy pimeässä! Meillä
on laadukkaita vilk-
ku- ja heijastinpan-
toja  sekä huomiolii-
vejä. Tärkeää
turvallisuutta.

Alk. 6,90

Alk. 10,90

Suomen laajin vitamiini- ja hivenainevalikoima!

Alk. 8,50,-

10,50 €

Uutuus!
Nutri-Shapers vita-
miinimakupalat ja
Keep Away vitamiini-
makupalat 5,90 €

UUTTA! Superlaa-
dukkaat Quiet Time™
koiranpedit nyt
upeissa pastellivä-
reissä!!!

Koiran suosikki! Vihdoinkin
hyvälaatuinen, katseenkes-
tävä ja toimiva koiran-

koppi. Eri kokoja.

Alk. 16 €

Alk. 120 €

Tuhansia koiratuotteita, tilaus helppoa, edulliset hinnat, nopea toimitus.

Muista SATHY-jäsenten omat sivut www.koiratuote.fi/sathy

137563
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